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Sisäasiainministeriölle 

 
Työryhmän toimeksianto ja  kokoonpano 
 
Sisäasiainministeriö asetti 20.4.2006 kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tukemiseksi työ-
ryhmän selvittämään keinoja erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen turvaamiseksi syrjäi-
sillä alueilla.  
 
Tasapainoisen aluekehityksen näkökulmasta työryhmän tuli: 
 
-   selvittää väestön ikääntymisen ja muuttoliikkeen seurauksena syntyneitä ikääntyvän väes-
tön palvelutarpeita ongelmallisimmilla alueilla ja pyrkiä löytämään ratkaisumalleja yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa 
 
-   koota eri hallinnonalan toimenpiteitä palvelujen järjestämiseksi ja tehdä ehdotuksia ko-
keiluiksi tai pysyviksi järjestelyiksi, joilla helpotetaan  yksityisten ja julkisten palvelujen 
saantia, asiointikuljetusten järjestämistä tai asumisolosuhteiden helpottamista. 
 
Työryhmä on huomioinut työskentelyssään: kuntien oman toiminnan, valtion toiminnan, 
julkisen sektorin toimijoiden yhteistyön, julkisen ja 3. sektorin yhteistyön, markkinaehtoi-
set ratkaisut ja teknologian hyödyntämisen. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin ylijohtaja Paavo Pirttimäki ja varapuheenjohtajaksi 
aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo sisäasiainministeriöstä. Työryhmän jäseniksi kutsut-
tiin budjettineuvos Raija Koskinen valtionvarainministeriöstä, ylitarkastaja Pirkko Liisi 
Kuhmonen opetusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin liikenne- ja 
viestintäministeriöstä, yliarkkitehti Katri Tulkki ympäristöministeriöstä, osastopäällikkö 
Elli Aaltonen Itä-Suomen lääninhallituksesta, projektipäällikkö Mika Rossi sisäasiain-
ministeriöstä, kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta, koordinointipäällikkö Soili Castren Valtion asuntorahastosta, joh-
taja Hannu Salokorpi Raha-automaattiyhdistyksestä, johtaja Martti Pallari Suomen Yrittä-
jistä ja johtaja Olli-Pekka Väänänen Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta. Työryh-
män pysyvänä asiantuntija on ollut erityisasiantuntija  Eevaliisa Virnes Suomen Kuntaliitos-
ta. Työryhmän sihteereinä ovat toimineet projektipäällikkö Mika Rossi ja ylitarkastaja Jaana 
Yli-Piipari sisäasiainministeriöstä.  
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Työryhmän selvitykset ja asiantuntijoiden kuuleminen 
 
Työryhmä on kokoontunut 12 kertaa. Työryhmä on kuullut eri alojen asiantuntijoita seu-
raavasti:  
 
ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo, sisäasiainministeriö 
agronomi Ritva Pihlaja, Maa- ja metsätalousministeriö 
asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö 
liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto 
toiminnanjohtaja Liisa Niilola, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry 
ylitarkastaja Martti Tolvanen, kauppa- ja teollisuusministeriö 
neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen, sisäasiainministeriö 
johtava hoitaja Taina Jaako, 
 
Lisäksi jäsenet ovat toimittaneet työryhmän käyttöön muistioita omalta erikoisalaltaan.  
 
Työryhmä pyrki löytämään uusia käytännön toimintatapoja, Tämän vuoksi työryhmä valitsi 
joukon syrjäisiä kuntia, joiden olosuhteisiin ja kehittämishankkeisiin perehtymällä on luotu 
kuvaa vanhustyön arkipäivästä. Näistä esimerkkikunnista saadut tiedot ovat osaltaan vai-
kuttaneet työryhmän tekemiin ehdotuksiin. 
 
Käynnissä oleva ikärakenteen muutos johtuu odotettavissa olevan eliniän pitenemisestä ja 
alhaisesta syntyvyydestä. Alueelliset erot ovat kärjistyneet, kun nuoret, koulutetut ja naiset 
ovat muuttaneet maan itä- ja pohjoisosista eteläisen Suomen keskuksiin. Tämä muutto-
liikkeen valikoivuus on heikentänyt jo pitkään syrjäisen maaseudun elinvoimaa. Muutto-
liikkeen jatkuminen nykyisellään merkitsisi, että Kainuun väkiluku laskisi vuoteen 2030 
mennessä noin viidenneksen ja seuraavaksi kovimmin muuttoliike vaikuttaisi Lapin, Etelä-
Savon ja Pohjois-Karjalan väestöön. Näissä maakunnissa eläkeläisten osuus nousisi saman-
aikaisesti lähelle 40 %. 
 
Syrjäisten alueiden väestön keski-ikä on tällä hetkellä muita kasvavien alueiden väestöä kor-
keampi. Näin toimenpiteiden tarve on myös akuutein.  
 
Työryhmän ehdotusten tavoitteena on tukea vanhenevien ikäluokkien itsenäistä elämän-
hallintaa. Tähän kuuluvat asuminen, palveluiden saanti ja monipuolinen sosiaalinen ym-
päristö. Ehdotetut toimenpiteet edellyttävät eri hallinnonalojen yhteistyötä ja usein myös 
perinteisten hallinnon työnjakojen unohtamista.   
 
Työryhmä katsoo, että hyvään vanhuuteen ei vaikuteta kohdistamalla yhteiskunnan toi-
menpiteitä pelkästään ikääntyvään väestöön. Keskeisesti iäkkäiden hyvinvointia ja pal-
velujen saantia  turvaavat toimenpiteet, joilla edistetään paikkakunnan työikäisen väestön 
työn ja toimeentulon mahdollisuuksia. Väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutuminen ja 
varautuminen edellyttävät eri tahojen aktiivista ikäpolitiikkaa, joka ottaa huomioon kaik-
kien ikäryhmien tarpeet ja mahdollisuudet.  
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Työryhmä pitää tulevia eläkeläisten ikäluokkia olennaisena voimavarana. Heidän työural-
laan hankkimansa tiedot ja taidot ovat hyödyllisiä naapuriapuna ja kansalaistoiminnassa. 
Julkisen sektorin toimenpitein tulee tukea vanhempien ikäluokkien aktiivisuuden jatkumis-
ta mahdollisimman pitkään. 
 
Työryhmän raporttiin on liitetty valtionvarainministeriön lausuma ehdotusten taloudelli-
sista vaikutuksista. 
 
  
Helsingissä  7 päivänä joulukuuta 2006 
 
 
 
 
Paavo Pirttimäki  Pekka Urjanheimo 
 
 
 
Raija Koskinen  Pirkko Liisi Kuhmonen 
 
 
 
Irja Vesanen-Nikitin  Katri Tulkki 
 
 
 
Elli Aaltonen  Mika Rossi 
 
 
 
Päivi Voutilainen  Soili Castren 
 
 
 
Hannu Salokorpi  Martti Pallari 
 
 
 
Olli-Pekka Väänänen   
 
 
 
Jaana Yli-Piipari 
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1   Johdanto 
 
Asuinpaikasta on muodostunut suuri yhteiskunnallisten erojen aiheuttaja ikäänty-
välle väestölle, joka on riippuvainen ulkopuolisesta avusta ja palveluista. Kun valti-
on, kuntien ja yksityiset palvelut etääntyvät ja kulkuyhteydet heikkenevät jää usein 
jäljelle yksi vaihtoehto – mennä palvelujen perässä. Tämä on kuitenkin yhteiskun-
nallisesti kallis ja epätoivotta vaihtoehto.  
 
Tavoitteeksi on asetettava, että ikääntyvä väestö voisi asua omissa kodeissaan niin 
pitkään, kun se on käytännössä mahdollista. Tämän tavoitteen toteuttaminen edel-
lyttää uudelleenarviointia ja muutoksia kaikilta osapuolilta. Valtio, kunnat, omaiset, 
yritykset ja järjestöt sekä naapurit ovat tärkeitä linkkejä tässä prosessissa. 
 
Tässä asiakirjassa käsitellään kohderyhmänä yli 64-vuotiaita syrjäseuduilla asuvia 
suomalaisia nyt ja lähitulevaisuudessa. Ikääntyvä väestö ei ole kuitenkaan homogee-
ninen ryhmä. Henkilöiden fyysiset toimintaedellytykset heikkenevät iän myötä. Elin-
iän pidentymisen takia koko ikääntyvän väestön määrä kasvaa. Kaikkein vanhin 
väestö tarvitsee kaikkein eniten palveluita erityisesti terveydenhuollossa ja asumis-
palveluissa. 
   
Sisäasiainministeriössä (SM) on toiminut viimeisen kahden vuoden aikana kaksi 
työryhmää, joista yksi on selvittänyt harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalve-
luiden säilyttämisen edellytyksiä ja niihin liittyviä kehittämisehdotuksia. Toinen 
työryhmä on selvittänyt väestön ikääntymiseen varautumista sisäasiainhallinnon 
toimialalla.  
 
Jos näille ihmisille ei voida taata kohtuullisia palveluita heidän nykyisissä asuinpai-
koissaan, on ne turvattava asuttamalla heidät kuntien keskustaajamiin. Kallis vaih-
toehto on, että nämä ihmiset siirtyvät muuttoliikkeen jälkiaaltona lastensa perässä 
maakuntakeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle, joissa ovat suuret paineet sosiaali- ja 
terveydenhuollossa jo nyt, puhumattakaan väestön ikääntyessä. Tällainen jälkiaalto 
voisi tuoda kymmeniä tuhansia ikääntyviä ihmisiä kuormittamaan kasvukeskusten 
palveluja.  
 
Työryhmä on painottanut yksin asuvan syrjäseudun ihmisen asemaa. On selvää, että 
yhteiskunnan eri toimijoilla, erityisesti valtiolla ja kunnilla, on erityisen haastava 
tehtävä pyrkiessään paitsi turvaamaan niin myös edelleen kehittämään palveluita 
niin, että kansalaisten tasavertainen kohtelu toteutuu eri puolilla Suomea.  
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistus muuttaa totuttuina pidettyjä hallinnollisia järjes-
telyjä julkisten palvelujen organisoinnissa. Työryhmä on ottanut tämän huomioon. 
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On kuitenkin niin, että poliittinen ratkaisu ja puitelaki eivät ratkaise sitä, miten eri 
puolilla Suomea tulevaisuudessa käytännössä palvelut järjestetään. 
 
Työryhmän työ perustuu sen jäsenten asiantuntemukseen. Kokouksissa on paitsi 
käsitelty teemoittain syrjäseudun ja erityisesti sen ikääntyvän väestön asemaan ja 
palveluihin liittyviä haasteita ja ongelmia niin myös tehty ehdotuksia lainsäädän-
nön, rakenteiden tai toimintatapojen kehittämiseksi.  
 
Ikärakenteen muutoksen keskeisiä haasteita ja niihin varautumista on käsitelty val-
tioneuvoston tulevaisuusselonteossa, jonka pohjalta eduskunta on keskustellut asi-
asta. Valtioneuvoston kanslia on raportoinut tulevaisuusselonteon linjausten ete-
nemisestä. Valtioneuvosto pyrki luomaan selonteolla yhteisen ikääntymispolitiikan.  
 
Ikääntymispolitiikan toteuttaminen ja haasteisiin vastaaminen etenee hallinnon-
aloittain ja eri hallinnonalojen omissa selvityksissä on otettu huomioon erilaisten 
esitysten alueelliset vaikutukset ja usein myös eri ikäryhmiin kohdistuvat vaikutuk-
set. Sisäasiainministeriö on selvittänyt keskeisiä ongelmia ja kehittämiskohteita. 
Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus muuttaa paitsi kuntajaotusta niin 
ennen kaikkea keskeisiä palvelurakenteita. Sekä kuntien että turvallisuusviran-
omaisten osalta kyse on myös voimavarojen tehokkaammasta kohdentamisesta.  
 
Ihmisten omatoimisuuden ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksien tukemi-
nen ja edistäminen ovat avainasemassa. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveystoimen, 
asumispalveluiden, sivistys- ja kulttuuripalveluiden, liikennepalveluiden ja kaupal-
listen palveluiden keskinäistä koordinaatiota. Jo olemassa olevan teknologian hyö-
dyntäminen, uudet innovaatiot ja kuntien roolin voimakas muutos palvelujen tuot-
tajasta tosiasiallisesti niiden järjestäjäksi ovat avainasemassa tässä kehityksessä.   
 
Työryhmän ehdotukset on käsitelty palvelukokonaisuuksittain luvussa 4. Lisäksi 
loppuun kohtaan 6.2. on koottu työryhmän 10 tärkeintä ehdotusta. 
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2   Lähtökohta 

2.1  Ikääntyvä väestö – alueellisesti erilaistuvat ongelmat 

Käynnissä oleva väestörakenteen muutos johtuu odotettavissa olevan eliniän pitenemisestä 
ja alhaisesta syntyvyydestä. Koko maan väkiluku kasvaa Tilastokeskuksen väestöennusteen 
(2004) mukaan vielä vajaat kolmekymmentä vuotta ja kääntyy sen jälkeen lievään laskuun. 
Korkeimmillaan väkiluvun arvioidaan olevan vuonna 2028, jolloin Suomessa on 5,44 mil-
joonaa asukasta eli runsaat 200 000 henkeä nykyistä enemmän. 

Väestökehityksen alueelliset erot ovat suuret myös lähivuosikymmeninä. Väkiluku kasvaa 
yhdeksässä maakunnassa vuoteen 2030. Suhteellisesti eniten väkiluku kasvaa Uudellamaalla 
ja Itä-Uudellamaalla. Niiden väkiluku on ennusteen mukaan vuonna 2030 noin 14 % ny-
kyistä suurempi. Kainuun väkiluku pienenee vuoteen 2030 viidenneksen nykyisestä, jos 
muuttoliike jatkuu samana kuin viime vuosina. Seuraavaksi eniten väestö vähenee Lapissa, 
Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Seutukunnittain väestönkasvu keskittyy jatkossakin 
suurille kaupunkiseuduille ja niiden lähialueille. Nopeimmin väestö  kasvaa suurten kau-
punkien lähikunnissa. 

Väestön ikääntyminen ei tarkoita pelkästään ikääntyneiden määrän kasvua. Ikääntymisessä 
on kyse eri ikäryhmien suhteellisen koon muutoksesta, jolloin lasten ja työikäisten määrät 
vähenevät samalla kun ikääntyneiden määrä kasvaa. Työikäisten määrä vähenee 320 000 
hengellä ja alle 15-vuotiaiden lasten määrä 60 000 hengellä vuoteen 2030. Voimakkain ra-
kennemuutos ajoittuu vuoden 2010 tienoille, jolloin suuret ikäluokat ovat eläkeiässä. Vuo-
teen 2030 mennessä 65 vuotta täyttäneitä suomalaisia on 1,4 miljoonaa eli 600 000 henkeä 
nykyistä enemmän. 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa nykyisestä 16 prosentista 
26 prosenttiin. Vuoteen 2030 mennessä 75 vuotta täyttäneitä on 700 000 henkeä, eli yli kak-
sinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Suhteellisesti eniten kasvaa 85 vuotta täyttänei-
den osuus.  

Tilastokeskuksen kuntaryhmittely jakaa kunnat kolmeen ryhmään. niiden hallinnollisista 
ominaisuuksista riippumatta. Luokitteluperusteena on kunnan asutusrakenne. Kaupunki-
maisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat (alla taulukossa kuntatyyppi 1), joiden väestöstä vähin-
tään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000 asukasta. 
Taajaan asuttuihin kuntiin (kuntatyyppi 2) kuuluvat ne, joiden väestöstä vähintään 60 %, 
mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mut-
ta alle 15 000 asukasta. Loput kunnat ovat maaseutumaisia kuntia (kuntatyyppi 3).   
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Taulukko 1.  Vanhusväestön määrä ja osuus erityyppisissä kunnissa vuonna 2004  
 
 Kuntien lkm Yli 64 –vuotiaita yli 64 v osuus % Asukasluku 
 
  1 Kaupunkimaiset kunnat        66  465 203 14,30 %  3 253 493 
  2 Taajaan asutut kunnat        75  147 958 16,17 %     915 124 
  3 Maaseutumaiset kunnat      291  217 779  20,39 %  1 067 994 
     
  Koko maa      432  830 940  15,87 %  5 236 611 
 
 

Vanhusväestön määrä lisääntyy kaikissa kunnissa. 

Maaseutumaisilla kunnilla on kuitenkin suuria vaikeuksia selviytyä ikääntymisen haasteista 
samanaikaisen muuttoliikkeen ja siihen liittyvien supistumisvaikutuksien takia.  

Käytännössä vain maakuntakeskukset voidaan kokonaisuudessaan lukea työryhmän toi-
meksiannon ulkopuolelle, vaikka toki on niin, että vaihtelut niiden ulkopuolelle jäävien 
kuntien joukossa ovat suuria.  

 

Syrjäseutujen vanhusten määrää kuvaavat seuraavat luvut: 

 

 kotona asuva yli 64-vuotias ihminen syrjäisellä maaseudulla 

 henkilö ei pysty autoilemaan itse 

 erilaiset tarpeet toimenpiteille: yli 75-vuotiaana palvelutarve kasvaa selvästi 

 harvaanasutuilla maaseutualueilla oli vuonna 2005 126 000 yli 64-vuotiasta asukas-
ta, vuonna 2030 heitä on noin 174 000 

 maaseutumaisissa kunnissa oli vuonna 2004 217 000 yli 64-vuotiasta asukasta 

 maaseutumaisissa kunnissa oli vuonna 2004 noin 80 000 yli 75-vuotiasta asukasta, 
vuonna 2030 heitä on noin 150 000* 

 yli 5 kilometrin etäisyydellä kunnan väestökeskittymästä asuvat: noin 190 000 hen-
keä, joista yli 64-vuotiaita on arvion mukaan lähes 100 000  

 yli 10 kilometrin etäisyydellä kunnan väestökeskittymästä asuvat: yli 64-vuotiaita on 
edelleen noin 30 000 ihmistä 

* Käytetty yleistä suhteellista osuutta yli 74-vuotiaista ihmisistä, joka antanee todellisuutta 
pienemmän kuvan väestömäärästä kohdealueella. 
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2.2  Keskeiset haasteet 

Hyvinvointivaltion keskeisiä ihanteita ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Viime kädessä 
julkisen vallan tehtävä on pitää huolta niistä yhteiskunnan velvoitteista, joita muut tahot 
eivät omasta halustaan hoida tai niitä ei voida edellyttää niiden hoitavan. Kuitenkin julki-
nen valta voi lakisääteisten palveluiden järjestäjänä luoda valtakunnallisesti tai paikallisesti 
omien velvoitteidensa toteuttamiseksi verkostoja, joissa palvelujen tuottaminen tai julkisen 
palvelutuotannon täydentäminen on myös muille houkuttelevaa.  

Suomella on edessään erittäin vaikea haaste sovittaa yhteen taloudellisesti kestävällä tavalla 
yksilöiden perusoikeuksiin ja keskinäiseen tasa-arvoon kuuluvat palvelutarpeet ja kyky nii-
den tarjoamiseksi. Haaste on sitä suurempi, mitä kauemmas edetään suurimmista asutus-
keskusten palveluista, ja mitä suppeammat henkilökohtaiset edellytykset kansalaisella on 
itse hakeutua tarjottavan palvelun luo.  

Tuottavuutta korostava julkistalouden ideologia vaatii erityisiä perusteluja investoinneille 
tai kompensaatiojärjestelmille, joilla luodaan uutta infrastruktuuria syrjäseuduille. Mikäli 
luodaan uusia palvelu- ja kompensaatiojärjestelmiä, on pystyttävä samaan aikaan osoitta-
maan niiden julkisen talouden kannalta suotuisa vaikutus. 

Ydinkysymys on, kuka tekee työt. Samaan aikaan, kun julkisella sektorilla on nykyiset tai 
hyvin pitkälle nykyiset tehtävänsä, kasvaa palvelujen tarve väestön vanhentuessa ja työnteki-
jöiden jäädessä samaan aikaan eläkkeelle. Kuntien runsaasta 430 000 työntekijästä vuoteen 
2020 mennessä jää vanhuuseläkkeelle 160 000 henkeä. Jos halutaan, että työvoiman tarve ja 
palvelujen riittävä saatavuus turvataan, on sekä hoivatyön tekemisen tehostuttava ja pysyt-
tävä houkuttelevana että työperäisen maahanmuuton lisäännyttävä. Sosiaali- ja terveyspal-
veluissa työskentelee tällä hetkellä kuntakentällä noin 240 000 henkeä. 

Maahanmuutto Suomeen on kasvanut, mutta on vielä suhteellinen pientä verrattuna muu-
hun Eurooppaan.  Erityinen haaste ikääntymisen näkökulmasta on houkutella Suomeen 
osaavaa työvoimaa. Työvoiman saatavuuden ongelmat paitsi yleisesti yhteiskunnassa niin 
erityisesti ikääntyvän väestön palveluissa ovat kiistatta nykytrendien valossa ilmeisiä. Vielä 
vaikeammaksi yhtälö muuttuu, kun tarkastellaan syrjäseutuja.  

Keskeisin kysymys näiden peruslähtökohtien pohjalta työryhmän työskentelyssä on ollut: 
Miten turvataan arjen palvelut ikääntyvälle väestölle syrjäseuduilla? 

Vanhusten huoltosuhteella mitattuna Suomi on EU:n vanhusvoittoisin maa vuonna 2020. 
Muutos kohtaa kaikkia alueita, mutta erityisen voimakkaasti se vaikuttaa syrjäisillä alueilla, 
joilla ikääntyvän väestön suhteellinen osuus on jo nyt erityisen suuri. Kuolleisuus ylittää 
syntyvyyden vuonna 2023. 

Väestörakenteen muutos vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnallisten palvelujen tarpeeseen ja 
saatavuuteen. Tämä edellyttää julkiselta vallalta kykyä tunnistaa, selvittää ja luoda edelly-
tyksiä palvelujen turvaamiseksi kaikille väestöryhmille maan eri osissa. Väestön ikääntymi-
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nen edellyttää valtakunnallisesti määriteltyjä palvelutasovaatimuksia ja paikallisesti voima-
varojen kokoamisen johtamista. Paikallista hyvinvointia ovat luomassa kunnat, kansalaisyh-
teiskunta ja yritykset.  

Ikääntymisen mukanaan tuomia suuria kansallisia ratkaisuja ei voi lykätä, sillä sodan jäl-
keisten suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen lisääntyy tulevalla vaalikaudella vuosille 
2007 - 2011.  

Tulevaisuuden kannalta on suuri merkitys myös sillä, missä ja miten suuret eläkkeelle siir-
tyvät ikäluokat asuvat ja käyttävät aikansa. Osa eläkeläisistä saattaa siirtyä nykyisen muut-
tovirran vastaisesti pois kasvukeskuksista, mikä vaikuttaisi muun muassa palvelujen kysyn-
tään ja rahoitukseen. Muutto on monen eläkeikään tulevan harkinnassa, mutta muuttotut-
kimusten perusteella suurta ryntäystä maaseudulle ei kuitenkaan tapahtuisi. Vaikka eläke-
ikäisten maallemuutto ei laajassa mitassa toteutuisikaan, kakkosasuminen mökeillä ja 
muualla kasvaa määrällisesti eläkeläisikäluokkien suurentuessa. 

Myös julkisiin hyvinvointipalveluihin tarvitaan uusia toimintamalleja. Ehkäisevän yhteis-
kuntapolitiikan roolia on kasvatettava ja jaettava palvelujen tuottamista laajemmalle jou-
kolle erilaisia toimijoita yhteiskunnassa: asukkaille itselleen, yrityksille, järjestöille ja muille 
toimijoille. Julkisen vallan vastuuta ei voi silti siirtää mihinkään.  
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3   Ihmisen näkökulma palvelujen kokoamiseen 
 

Suomessa on voinut ja voi asua harvaanasutulla alueella ja syrjäseudulla. Osa edellytyksistä 
on sellaisia, jotka liittyvät ihmisen itsensä omiin fyysisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin voi-
mavaroihin. Loput edellytyksistä ovat sellaisia, joiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä jul-
kinen valta on vastuussa. Nämä voivat olla ihmisen omia taloudellisia voimavaroja täyden-
täviä toimia tai fyysisiä edellytyksiä tukevia palveluita tai infrastruktuuria. Jotkut tahot ovat 
arvioineet, että sekä kuntien että valtion sektorikohtaisessa palvelujen järjestämisessä vähäi-
sen väestöpohjan omaavien alueiden palvelut ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tästä on 
toki erilaisia näkemyksiä. 

Västörakenne joka tapauksessa vanhenee ja muuttuu tulevina vuosina oleellisesti nykyisestä. 
Hyvään vanhuuteen ei vaikuteta vain vanhuksiin kohdistuvilla toimilla. Iäkkäiden hyvin-
voinnin ja palvelujen turvaamiseen vaikuttaa myös se miten paikkakunnalla työikäisille 
järjestyy työn ja toimeentulon mahdollisuuksia. Väestön ikärakenteen muutoksiin sopeu-
tuminen ja varautuminen edellyttävät kunnilta aktiivista ikäpolitiikkaa, joka ottaa huomi-
oon kaikkien ikäryhmien tarpeet ja mahdollisuudet. 

Joka tapauksessa kyse on myös työikäisen väestön edellytyksistä työskennellä ja asua syrjäi-
sillä alueilla. Paikallisen hyvinvoinnin edellytys on, että alueella on veronmaksajia ja kaupal-
listen palvelujen käyttäjiä. Tämänkin työryhmän keskusteluissa on ollut hyvin usein esillä 
yleiset syrjäseutujen haasteisiin ja ongelmiin liittyvät yhteiskunnalliset kehityskulut, mutta 
raportoinnissaan työryhmä keskittyy nimenomaan ikääntyvän väestön aseman parantami-
seen tähtääviin kehittämisehdotuksiin.  

Ikääntyvä kuntalainen on asukas ja asiakas, jonka tarvitsemien palvelujen turvaamiseksi on 
luotava palveluketjuja, joihin viranomaisen toimesta kootaan eri palvelutuottajien tarjoa-
mat palvelut. Lisäksi omalla kustannuksellaan jokaisella on mahdollisuus hankkia itselleen 
lisäpalveluja.   

Jos julkiset hyvinvointipalvelut ovat kustannuskriisissä, tarvitaan uusia toimintamalleja. 
Ehkäisevän yhteiskuntapolitiikan roolia on silloin kasvatettava ja jaettava palvelujen tuot-
tamista laajemmalle joukolle erilaisia toimijoita yhteiskunnassa: asukkaille itselleen, yrityk-
sille, järjestöille ja muille toimijoille. Julkisen vallan vastuuta ei voi silti siirtää mihinkään. 

Kansalaisia iästä riippumatta kasvatetaan olemaan yksilöitä ja asiakkaita, joilla on valinnan-
vapauksia. Suuret yhteiskunnalliset muutokset ovat lisänneet yksilöllisyysajattelua kaikilla 
tasoilla. Myös syrjäseudun ikääntyvä väestö nähdään joiltakin osin ihmisryhmänä, joiden 
hyvinvointia voidaan edistää valinnanvapautta lisäämällä. Monessa tapauksessa suurempi 
määrä vaihtoehtoja voi luoda hyväkuntoiselle ikääntyvälle ihmiselle edellytykset parempaan 
elämänlaatuun. Samaan aikaan, kun asiakkuusajattelu korostuu, on kuitenkin laaja joukko 
ihmisiä, joiden osalla yksilölliseen hyvinvointiin perustuvat päätökset ovat jonkun muun 
kuin ihmisen itsensä käsissä. Myös heidän kohdallaan palvelun lakisääteinen järjestäjä voi 
valita tulevaisuudessa yhä useammasta erilaisesta tavasta järjestää palveluita. Tietyntasoinen 
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itsenäisyys, vaikutusmahdollisuudet ja elämänlaatu voidaan ehkä tarjota paremmin myös 
silloin, kun ihmisen toimintakyky on rajoittunut ja hän tarvitsee muiden apua. 

Valinnanvapauden näkökulma lisää luonnollisesti varmuuden tunteen kaipuuta. Ikäänty-
vän ihmisen edellytetään osaavan enemmän, hallitsevan enemmän, valitsevan enemmän ja 
päättävän enemmän. Uuden teknologian ulottaminen asuntoihin, tietoverkot, palvelusetelit 
ja verovähennykset ovat oivia välineitä yksin asumisen edellytysten turvaamisessa ikääntyvil-
le ihmisille. Tämä kehityskulku edellyttää kuitenkin turvallisuuden tunteen, yhteisöllisyy-
den ja sosiaalisten verkostojen vahvistamista. Vähimmillään tämä tarkoittaa sitä, että palve-
lu on sovitusti ja laadukkaana saatavilla, lähiyhteisön voimavarat ovat nykyistä helpommin 
käytettävissä tai tukena ja ikääntyvä ihminen voi liikkua muiden ihmisten seuraan. Arki on 
turvallista.  

Eettisesti katsoen tällöin voivat parhaimmillaan yhdistyä ikääntyvien ihmisten arvostami-
nen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen. Palve-
luista vastuussa olevilta tämä edellyttää ammattitaitoa, ikääntyvän ihmisen omatoimisuu-
den tukemista, erilaisten mahdollisuuksien oivaltamista ja paikallista soveltamista ja jatku-
vuuden turvaamista. Ikääntyvä ihminen on tällöin paitsi eri hallinnonalojen toimenpiteiden 
kohde niin myös vuorovaikutussuhteessa oleva ihminen. Tämä edellyttää palvelujen järjes-
tämistä yli sektori-, hallinto- ja kuntarajojen.  

Palvelujen järjestäminen yli sektori-, hallinto- ja kuntarajojen 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen harvaan asutulla seudulla asuville vanhuksille 
edellyttää kunnilta yhteistyötä ja verkottumista. Vanhusten kotona asumisen tueksi tulisi 
ainakin arkielämän askareissa (asiointiapu, siivous, ruoka, puunpilkkominen ja lämmitys, 
lumenluonti, yhteydenpito) voida käyttää joustavasti niitä toimijoita, joita lähiyhteisöstä on 
saatavilla ja jotka pystyvät tehtävän hoitamaan (naapurit, omaiset, yhdistykset, osuuskun-
nat, hoivayrittäjät). Asuntojen peruskorjauksen on oltava suunnitelmallista. 

Käytännön toteutuksessa pulmina ovat palvelun antajan kelpoisuus, palkkion ja korvausten 
suorittaminen ja verotus tai työsuhteeseen taikka yrittäjyyteen liittyvät kysymykset. Hallin-
nollisesti palvelut tulisi voida toteuttaa mahdollisimman joustavasti.  Kunnat voivat jo nyt 
toimia seudullisesti yhteistyössä siten, että sosiaali- ja terveyspalveluja ja muita palveluja 
järjestetään yli kuntarajojen, jos tarvittava palvelu on saatavilla lähempää naapurikunnan 
puolelta. 

Ihmisellä on tarve liikkua. Perinteisen sektoriajattelun näkökulmasta oikeus liikkumiseen 
määritellään virkamiesten toimesta eri normeja soveltaen. Joukkoliikenteen toimintaedelly-
tykset, lainsäädännön edellyttämät sosiaaliset kyydit ja muut kunnan itse mahdollistamat 
kyyti- tai kuljetuspalvelut, jotka eivät ole kootusti kenenkään vastuulla asettuvat kansalai-
sen, tässä tapauksessa syrjäseudun ikääntyvän ihmisen, näkökulmasta vaikeasti ymmärret-
täviksi ja saavutettaviksi.  
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Ikääntyvän ihmisen vireyden ja turvallisuuden kannalta olennaista on sosiaalinen kanssa-
käyminen. Käytännössä tämä tarkoittaa paitsi niitä tilanteita, joissa hän kunnan palvelui-
den käyttäjänä joko kotikäynnin tai asioinnin vuoksi, myös tilanteita, joissa vuorovaikutus 
on omaehtoista. Tällainen sosiaalinen turvaverkko voi olla olemassa vain paikallisesti. Eri 
puolilla Suomea on erilaisia hyviä käytäntöjä hankkeissa, joissa halutaan sosiaalistaa ja tu-
kea ikääntyviä ihmisiä paikallisyhteisönsä jäseninä. On kuitenkin niin, että tällaiset käytän-
nöt ovat usein yksittäisten kansalaisjärjestöaktiivien varassa, eikä suunnitelmallista toimin-
taa.  

Vanhuuteen sisältyy palvelutarpeen kannalta hyvin erilaisia vaiheita. Ikääntyneet ovat muu-
tenkin toimintakyvyltään, sosioekonomiselta ja kulttuuriselta taustaltaan erilaisia.. Tämän 
vuoksi palveluja tulisi kehittää yhdessä ikääntyneiden kanssa paikallisiin olosuhteisiin sopi-
viksi. 

Ikääntyvälle ihmiselle on tärkeintä, että arki sujuu ja on turvallista. Työryhmä on arvioinut 
palveluiden nykytilannetta ja tehnyt ehdotuksia paitsi eri hallinnonalojen sisäisiksi kehit-
tämistoimenpiteiksi niin myös niiden välisen yhteistyön ja uusien toimintamallien kehittä-
miseksi.  

Asutus keskittyy ja osa alueista autioituu. Palvelut siirtyvät kyliltä kuntakeskuksiin ja eri-
koispalvelut edelleen seutukuntakeskuksiin. Monet erikoispalvelut sijaitsevat ainoastaan 
maakuntakeskuksissa tai niitä vähintäänkin johdetaan sieltä. Palvelujen saatavuus on nyt ja 
yhä enemmän tulevaisuudessa haaste jokaiselle maakuntakeskusten ulkopuolella kansalai-
selle ja erityisesti yksin asuvalla ikääntyvälle väestölle. Yhteiskunnan resurssien kokoaminen 
ja mahdollisuuksien luominen palvelujen verkostoitumiselle, teknologian hyödyntämiselle 
ja palveluyrittäjyyden edistämiselle ovat keskeisiä haasteita ja edistyessään keinoja, joihin 
yhteiskunnan eri toimijoiden on löydettävä yhteinen näkemys.  
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4   Nykytilan arviointi 
 
Voisiko samalla rahalla saada enemmän? 

Edellä esitettyjen keskeisten ongelmien ja haasteiden arviointi on sinänsä helppoa yleisellä 
tasolla. Päätavoitekin on tiedossa. Ikääntyvän väestön palvelut on turvattava joka puolella 
Suomea myös tulevaisuudessa. Keinojakin on olemassa, mutta kokonaisuuden hahmotta-
minen on vaikeaa. Julkisen talouden tehokkuusvaatimukset edellyttävät julkiselta vallalta 
johtajuutta koko yhteiskunnan resurssien kokoamisessa lainsäädännön, rakenteiden ja 
toimintatapojen uudistamiseksi niin, että kaikkien toimenpiteiden kokonaisvaikutus paitsi 
turvaa palvelut niin myös luo edellytyksiä tasapainoiselle aluekehitykselle. Ilman veronmak-
sajia ja toimivaa aluetaloutta ei voi olla palvelujakaan.  

Haasteiden nopean syvenemisen vaikutukset voi havaita jo nykyisistä tiedoista koskien yli 
64 -vuotiaiden määrää ja ennustettavissa olevaa ikäryhmän suhteellisen ja absoluuttisen 
määrän kasvua. Asiakirjan myöhemmissä kohdissa käydään läpi myös eri palvelukokonai-
suuksia koskevia tarkempia tietoja. Näkymän avautuessa voi huomata, että mahdollisuuk-
sia on olemassa.   

Syrjäisten seutujen suhteellinen osuus kasvaa ja lukumäärä lisääntyy. Palvelut siirtyvät kylil-
tä kuntakeskuksiin ja erikoispalvelut edelleen seutukuntakeskuksiin. Monet erikoispalvelut 
sijaitsevat ainoastaan maakuntakeskuksissa tai niitä vähintäänkin johdetaan sieltä. Palvelu-
jen saatavuus on nyt ja yhä enemmän tulevaisuudessa haaste jokaiselle maakuntakeskusten 
ulkopuolella kansalaiselle ja erityisesti yksin asuvalla ikääntyvälle väestölle. Yhteiskunnan 
resurssien kokoaminen ja mahdollisuuksien luominen palvelujen verkostoitumiselle, tekno-
logian hyödyntämiselle ja palveluyrittäjyyden edistämiselle ovat keskeisiä haasteita ja edisty-
essään keinoja, joihin yhteiskunnan eri toimijoiden on löydettävä yhteinen näkemys.  

 

Yli 64 –vuotiaat  suuralueittain 

Suomessa asui vuonna 2004 yli 64 -vuotiaita ihmisiä 830 940, joka oli 15,9 % koko väestös-
tä. 

Taulukko 2.   Yli 64 -vuotiaiden määrä ja osuus suuralueittain vuonna 2004 

 
  lukumäärä       osuus % 

Ahvenanmaa       4 411     (16,6 %) 
Etelä-Suomi   377 951    (14,6 %) 
Itä-Suomi    124  959    (18,7 %) 
Länsi-Suomi   230  510    (17,3 %) 
Pohjois-Suomi  93 109    (14,7 %) 
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4.1 Ikääntyvän väestön on voitava asua kotona mahdolli-
 simman pitkään 
 

Työryhmän ehdotukset: 

Osoitetaan julkisia varoja syrjäseutujen asuntojen korjauksiin ja perusparannuksiin siten, 
että asunnot palvelevat ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien tarpeita ja ovat myös 
muunneltavissa 

Turvataan korjausavustusten riittävyys ja edistetään korjausneuvonnan saatavuutta: 

 Vanhusten asuntojen korjausavustuksen tulorajaa ja alinta avustusprosenttia     
nostetaan (50%:een kustannusarviosta) sekä taataan avustuksen riittävä vuosit-
tainen määräraha 

 Edistetään ja avustetaan hissien rakentamista taajamien hissittömiin kerros-
taloihin 

 Vahvistetaan korjausneuvontaa ja edistetään korjausrakennuttamispalvelujen  
saatavuutta 

 Panostetaan ikääntyneiden asuntojen turvatekniikkaan 

-    Kohdennetaan julkista tukea turvallisuutta parantavaan tekniikkaan                    
-    Kannustetaan omaehtoiseen turvallisuuden ja varustetason parantamiseen      
esimerkiksi verovähennyksin 

Ennakoidaan asumisympäristön muutokset ikääntymisen tarpeita vastaavaksi 

 
 

Lisäksi työryhmä näkee tärkeänä ympäristöministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle 
vuonna 2003 luovutetun Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi -selvityksen (Ympä-
ristöministeriön julkaisuja 646) toimenpide-ehdotusten edelleen edistämisen yhteiskunnas-
sa. Julkaisu on ollut työryhmän tausta-aineistona. 

Ikääntyvän väestön asumisen tarkastelu painottuu usein laitos- ja palveluasumiseen. Koti-
hoito ja terveydenhoitoon liittyvät palvelut ovat myös paljon esillä, koska niiden osalta re-
surssi- ja työvoimapula on akuutein. Työryhmä on kuitenkin halunnut korostaa ikääntyvi-
en itsenäistä asumista ja sen edellytysten luomista.  

Työryhmä katsoo, että ikääntyvien asumista omassa kodissaan tulee tukea eri tavoin niin 
pitkään kuin se on asukkaan kannalta hyvä ratkaisu. Palvelujen suunnittelua ja mitoitusta 
tulisi tarkastella yhdessä asumisratkaisujen kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluja aihealuetta 
käsitellään tarkemmin luvussa 4.3. Palvelujen tarpeeseen vaikuttaa myös asuinympäristön 
toimivuus, esteettömyys, terveellisyys ja viihtyvyys. Kotona asumista tukee se, että ikääntyvä 
ihminen voi edelleen käyttää itsenäisesti lähipalveluja ja liikkua esteettömästi kodissaan ja 
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sen ulkopuolella. Asuinympäristön esteettömyys liittyy asuin- ja palvelutilojen lisäksi liik-
kumiseen, jota käsitellään luvussa 4.2. 

Nykyisten asuntojen korjaaminen ja asumistason nosto sekä tarpeellisten koti- ja lähipalve-
lujen käytön järjestäminen, mukaan lukien kauppapalvelut, on taloudellisesti järkevämpää, 
kuin laitosmaisten ratkaisut tai palvelutalojen rakentaminen. Tavallisessa asunnossa ja tu-
tussa asuinympäristössä asuminen on myös ikääntyvän itsensä kannalta halutuin ratkaisu, 
kun riittävä asumismukavuus ja tarvittavat koti- ja lähipalvelut ovat saatavilla. 

Maaseudulla on vielä jonkin verran sellaista väestöä, jotka elävät kansaneläkkeen tai pienen 
työeläkkeen varassa ja heidän laitoshoitonsa tulee siten kuntien vastuulle. Heidän suhteelli-
nen määränsä kuitenkin pienenee nopeasti. Sellaisten ikääntyneiden henkilöiden, joilla on 
hyvä tai kohtuullinen työeläke sekä varallisuutta, määrä kasvaa lähitulevaisuudessa selvästi. 
Tämä tarjoaa mahdollisuuksia luoda lisäresurssein sopivia ja hyvinkin yksilöllisiä asunto- ja 
palveluratkaisuja. Tällaiset ratkaisut on kuitenkin määriteltävä niin, ettei synny kohtuut-
tomia yksilötason tilanteita. Erilaiset tekniset apuvälineet ja tietoteknologia tarjoavat jo nyt 
ja erityisesti tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia tukea ikääntyvän väestön kotona asu-
mista. 

Työryhmässä on ollut esillä asumistarpeiden ja tarvittavan tuen selvittäminen ennakoivilla 
kotikäynneillä. Näillä kotikäynneillä voidaan arvioida henkilön toimintakykyä ja asuinoloja 
sekä elinympäristöä kokonaisvaltaisesti. Käynnissä olleissa kokeiluissa on paneuduttu ehkä 
liian yksipuolisesti toimintakyvyn arviointiin ja siitä aiheutuviin sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tarpeeseen. Asuinolojen kartoittaminen ja asumisongelmien ratkaisu ovat jääneet vä-
hemmälle huomiolle. Ikääntyneiden arkea ja siinä selviytymistä tulisi arvioida laaja-alaisesti. 
Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntemuksen lisäksi olisi hyvä, että mukana arvioinnissa olisi 
asuntojen teknisiin ratkaisuihin perehtyneitä kunnan edustajia, ehkä tarvittaessa myös jär-
jestöjen sekä alalla toimivien yritysten edustajia. Myös julkisten tukien tarvetta, sekä asuk-
kaan että kunnan näkökulmasta, voitaisiin näin paremmin ja suunnitelmallisemmin arvioi-
da sekä sovittaa yhteen asuminen ja palvelut. Erityisryhmien asumispalvelujen tarjontaa 
tulisi myös tarkastella yli kuntarajojen. Hyvänä käytännön esimerkkinä on Lieksassa toteu-
tettu tukikeskustoiminta. 

Kaupungeissa ja kuntakeskuksissa ikääntyvän väestön asuntojen kunto ja varustetaso on 
pääsääntöisesti kohtuullinen. Sen sijaan syrjäseuduilla asuu ikääntyvää väestöä, joiden 
asuntojen peseytymis- ja lämmitysjärjestelmissä on puutteita. Usein tällaisessa asunnossa 
asuva ikääntyvä ihminen ei ole halukas korjauksiin peläten julkisten avustusten omavas-
tuuosuuksia tai mahdollista avustuksen takaisinperintää. Tilastokeskuksen mukaan asunto 
on puutteellisesti varustettu silloin, kun siitä puuttuvat kunnolliset peseytymistilat ja/tai 
keskus- tai sähkölämmitys. Erittäin puutteellisiksi katsotaan asunnot, joista puuttuu jokin 
seuraavista: vesijohto, viemäri, lämminvesi tai WC. 

Suuri ongelma näiden ihmisten asumisolojen parantamisessa on tiedon ja kokonaisvaltai-
sen, yhdeltä luukulta saatavan korjausneuvonnan puute. Tällä hetkellä useissa kunnissa, 
etenkin syrjäseuduilla, vastuu avustuksista on yhden teknisen toimen virkamiehen vastuul-
la, tällöinkin yhtenä lukuisista työtehtävistä. Tällöin korjausneuvonnalle ei juurikaan jää 
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aikaa. Mikäli ikääntyvän väestön halutaan asuvan kotonaan pitempään tulevaisuudessa, 
korjaustarpeet täytyy ennakoida aikaisessa vaiheessa ja arvioida samalla mahdollisten korja-
usten suhdetta henkilön tarvitsemiin palveluihin. Lisäksi julkisen vallan tulee huolehtia 
siitä, että ikääntynyt asukas saa tarvittavat korjaukset toteutettua. Tämä voidaan tehdä esi-
merkiksi turvaamalla riittävät korjausrakennuttamispalvelut.  

Hyvänä esimerkkinä korjausneuvonnasta on Vanhustyön keskusliiton alueelliset korjaus-
neuvojat, jotka tarjoavat maksutta apua sotaveteraaneille. Toinen hyvä toimintakäytäntö on 
KORINFO, Joensuun seudullinen neuvontapiste, joka tarjoaa korjausneuvontapalveluja. 
Lisäksi Hämeenlinnan seudulla toimii yhtiömuotoinen puolijulkinen peruskorjauskeskus, 
joka tarjoaa korjausneuvontaa ja korjausrakennuttamispalveluja ikääntyneille ja muille eri-
tyisryhmille.   

Olemassa olevan asuntokannan korjaamisen lisäksi on tärkeää, että julkisella tuella rahoi-
tettavat uudet asuinrakennukset suunnitellaan esteettömiksi ja toimiviksi sekä ennen kaik-
kea muunneltaviksi niin, että ne ovat vähäisin toimenpitein muutettavissa erityisryhmien 
käyttöön. Kunnat ja valtio ovat edistäneet esteettömyyttä erityisesti kaupungeissa tukemalla 
hissien rakentamista hissittömiin kerrostaloihin ja vanhojen hissien peruskorjaamista. 

Työryhmä pitää tärkeänä, että olemassa olevaa rakennus- ja asuntokantaa hyödynnetään 
erityisesti väestöään menettävissä kunnissa. Etenkin tyhjillään olevaa valtion tuella raken-
nettua asuntokantaa tulisi muuttaa uuteen käyttöön, kuten esimerkiksi palveluasumiseen. 
Valtion asuntorahaston myöntämien erityisryhmien asumisen investointiavustusten hake-
mista varten ollaan kehittämässä tarvearvioselvitysmallia, jonka tarkoituksena on auttaa 
kuntia tarkastelemaan systemaattisesti palvelutarvekokonaisuutta yli vuosikymmenen täh-
täimellä siten, että kunnat osaisivat suunnitella erityisesti palveluasumisen perusparannus- 
ja kehittämisinvestointeja nykyistä paremmin. Tämä voidaan nähdä erittäin järkevänä kehi-
tyshankkeena. 

Ikääntyvien asumisen tukeminen syrjäseuduilla ei ole kiinni ratkaisujen puutteesta, sillä 
monenlaisia toimivia käytäntöjä on jo olemassa. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta ja vähis-
tä henkilöresursseista johtuen kehittämistyö on kuitenkin usein hajanaista. Parhaimmat ja 
käytännöllisimmät ratkaisut syntyvät käytännön työssä. Esimerkiksi haja-asutusalueella 
asuvan ikäihmisen turvallisuuden kannalta olennaista on se, että hän halutessaan saa tarvit-
semansa palvelun tai avun ja hän tietää pääsevänsä liikkumaan sovituin edellytyksin myös 
kotipihansa ulkopuolelle. Monissa kunnissa toimii erilaisia järjestöjä, jotka monin tavoin 
pyrkivät auttamaan näiden ihmisten arkea. Järjestöillä ei kuitenkaan voi olla vastuuta pe-
rusoikeuksien toteutumisesta. Se on kunnalla ja valtiolla.   

 

Asumisen julkinen rahoitus 

Vuoden 2005 marraskuun puolivälissä Suomessa oli noin 4300 tyhjää aravavuokra-asuntoa. 
Valtion asuntorahasto (ARA) on käynnistänyt ns. Käyttöasteprojektin, johon ilmoittautui 
40 kuntaa. Ne ovat laatimassa toimenpideohjelmia, joilla pyritään vähentämään tyhjien 
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asuntojen määrää, nostamaan vuokratalojen käyttöastetta ja vähentämään yhteisöjen valti-
on tuen tarvetta. Näissä väestöltään vähenevissä kunnissa on ilmoitettu olevan 2300 tyhjää 
vuokra-asuntoa. Ympäristöministeriössä on juuri valmistunut selvitys vuokratalojen käyttö-
tarkoituksen muutoksista, useimmat kohteista on muutettu vanhusten palvelutaloiksi ja -
asunnoiksi. Selvityksen suosituksia tulee levittää laajasti tyhjien talojen käyttötarkoituksen 
muutosten edistämiseksi.  

On oletettavissa, että elinkeinojen rakennemuutos ja maan sisäinen muutto jatkuvat edel-
leen voimakkaana. Tällöin suuria hukkainvestointeja syntyy tyhjilleen jäävistä rakennuksis-
ta. Tyhjiksi jää esimerkiksi asuntoja, teollisuushalleja, kouluja, sairaaloita ja virastoja. Eräis-
sä selvityksissä onkin  ehdotettu, että rakentamisen kriteereitä tulisi tarkentaa määrittele-
mällä ne rakennustyypit, joiden rakentamista rahoitetaan julkisella tuella. Tällaisia raken-
nustyyppejä olisivat monitoimihallit, toimistotilat ja asuinrakennukset. Edellytyksenä julki-
selle tuelle olisi, että rakennustyypit olisivat muunneltavissa tarpeiden ja tilanteen mukaan, 
jolloin tilat voisivat palvella monenlaisia julkisia käyttötarkoituksia.  

Tavallista ARA-vuokra-asuntotuotantoa on vireillä aikaisempaa vähemmän. Kuitenkin eri-
tyisryhmien asuntokohteille on tarvetta ja erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 
säädetyn lain (1281/2004) perusteella myönnettäville avustuksille on kysyntää. Erityisryh-
mien asumista koskevan investointiavustuksen piiriin kuuluu muun muassa vammaisille ja 
huonokuntoisille vanhuksille tarkoitettujen vuokratalojen ja vuokra-asuntojen rakentami-
nen, hankkiminen ja perusparantaminen. Investointiavustuksia myönnetään yhdessä kor-
kotukilainoituksen kanssa, jolloin kohteen ja avustuksen saajan tulee täyttää korkotuki-
lainoituksen myöntämisperusteet. Avustuksen enimmäissuuruudet ovat laissa säädetty 
kolmeen luokkaan sen mukaan, kuinka paljon kohteet keskimäärin kustannuksiltaan eroa-
vat tavanomaisista korkotukikohteista. Pienimmässä luokassa avustus on enintään 5 pro-
senttia, toisessa luokassa enintään 20 prosenttia ja suurin avustuksen enimmäissuuruus on 
35 prosenttia. Suurin avustusprosentti on sellaisiin asuntokohteisiin, jossa palveluiden li-
säksi tarvitaan paljon erityisiä tila- ja varusteratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi demen-
tiaryhmäkodit.  

Avustusta ja korkotukea voivat saada kunnat, muut julkisyhteisöt ja valtion asuntorahaston 
yleishyödylliseksi nimeämät asuntoyhteisöt sekä yhtiö, jossa edellä mainituilla yhteisöillä on 
välitön määräysvalta. Kun tuki on myönnetty, tulee ko. asuntoa käyttää kyseisen kohde-
ryhmän asumiseen vähintään 20 vuotta. 

Toinen tärkeä ARAn tukimuoto on vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustukset. 
Tämän avustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asun-
nossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai 
vammainen ja että ruokakunnan tulot eivät ylitä asetettuja tulorajoja. Avustuksen määrä on 
enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista, ja joissakin tapauksissa enintään 70 %. 
Käytännössä avustuksen tulorajat on koettu liian pieniksi ja toisaalta avustusprosentti liian 
alhaiseksi. Tämän vuoksi tällaisiin hankkeisiin ei aina pienituloisimmilla ole omavastuu-
osuuden suuruudesta johtuen ollut mahdollisuutta. Nämä pienituloiset ikääntyneet eivät 
voi myöskään hyödyntää kotitalousvähennystä, koska verotettavia tuloja ei ole. Sen sijaan 
hyvätuloiset ikääntyneet voivat vähentää asunnon korjausten työkulut verotuksessaan.  
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Vanheneva ikärakenne muuttaa asumistarpeita. ARA:n tarkoituksena onkin seurata ikään-
tyneiden asumistarpeita ja -tilannetta. Tavoitteena on etsiä keinoja, joilla tuetaan ikäänty-
vän väestön mahdollisuutta asua omassa kodissaan ja toisaalta edistää uustuotannon es-
teettömyyttä ja toimivuutta erityisesti vanhusten näkökulmasta. ARA:n internet-sivuilla on 
saatavilla Asunnon arviointimenetelmä, ARVI, joka on tarkoitettu esteettömän ja toimivan 
asunnon ja asuintalon suunnitteluun. Se on hyvin yksityiskohtainen ja lähinnä suunnattu 
ammattilaisille. Myös helppokäyttöistä versiota kaivattaisiin muiden alan toimijoiden, mut-
ta myös asukkaiden itsensä käyttöön.  

 
Turvallisuus 

Sisäasiainministeriössä on valmistunut lokakuussa 2006 raportti harvaanasuttujen alueiden 
turvallisuuspalveluista, jossa aihealuetta käsitellään tarkemmin.  

Iäkkäistä henkilöistä lähes 90 % asuu omissa kodeissaan. Julkisen hallinnon on kuitenkin 
tunnistettava riskit, jotka liittyvät valittuun yhteiskuntapoliittiseen linjaukseen eli vanhus-
väestön asumiseen kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Asuntojen suunnitteluperiaat-
teissa tulisi huomioida asukkaan kyvyt toimia hätätilanteessa. Kyky toimia alenee huomat-
tavasti ikääntymisestä, sairauksista tai muista toimintavajavuuksista johtuvista syistä. Jos 
asumisen turvallisuustaso ei vastaa toimintakykyä, riski onnettomuuksiin kasvaa huomat-
tavasti. Esimerkiksi Itä-Suomen lääninhallituksen tekemän tutkimuksen mukaan tulipalo-
jen määrä näyttäisi lisääntyvän eksponentiaalisesti yli 65-vuotiaiden osuuden kasvaessa. 
Tästä syystä turvateknologian käyttöönottoa tulisi edistää. 

Erityisen suurta turvallisuusriskiä tuottavat tilanteet, joissa toimintakyvyltään rajoittuneita 
henkilöitä sijoitetaan tavallisiin vuokra-asuntokohteisiin. Toisaalta myös senioritalo on 
sellainen kohde, joka vaatii erityistä turvatekniikkaa. Ratkaisevaa suojaustarpeita määritet-
täessä ei saisi olla kutsutaanko rakennusta palvelutaloksi, senioritaloksi vai tavalliseksi 
asuinrakennukseksi, eikä myöskään se onko kyseessä vuokra- vai omistusasunnot. Ratkaise-
vaa on millaisessa käytössä rakennus on, millaisia asukkaita rakennuksessa asuu ja mitkä 
ovat näistä seuraavat turvallisuusriskit ja suojaustarpeet. Tarvitaan myös valtakunnallista 
ohjeistusta turvallisuusnäkökulmien huomioon ottamiseksi erityisasumiskohteissa, kuten 
ikääntyneille tarkoitetuissa asuintaloissa. 

 
Haja-asutusalueen jätevedet 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (542/2003) tuli voimaan vuonna 2004. Säännösten mukaan uudisra-
kennuskohteiden on täytettävä asetuksen vaatimukset 1.1.2004 lähtien ja kaikkien käytössä 
olevien kiinteistöjen kymmenen vuoden siirtymäkauden jälkeen. Asetuksen tarkoituksena 
on parantaa asuinympäristön laatua haja-asutusalueilla vähentämällä puutteellisesti käsitel-
tyjen jätevesien aiheuttamia haittoja ja vesien rehevöitymistä.   
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Käytännössä asetuksen toimeenpano tarkoittaa sitä, että korjattaessa haja-asutusalueilla 
sijaitsevien vanhusten asuntoja uudisrakentamiseen rinnastettavalla tavalla, esimerkiksi 
rakennettaessa asuntoon peseytymis- ja WC-tilat, on huolehdittava myös asianmukaisesta 
jätevesien käsittelystä. Jätevesien käsittelylaitteiden rakentamiseen on mahdollisuus saada 
ARA:n avusta. Sitä myönnetään myös yhteiseen viemärijärjestelmään liittymiseen. Avustus 
on enimmillään 35 % kustannuksista tulorajan alittavalle hakijalle. Jätevesijärjestelmän 
asennus- ja korjaustyöt sisältyvät myös kotitalousvähennyksen piiriin (Verohallituksen ohje 
3.3.2005, Dnro 201/32/2005). 

Vuoden 2014 määräajan jälkeen jätevesien käsittelyn kuntoon saattamista voidaan tietyin 
edellytyksin siirtää myöhemmäksi. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta 
myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Myöntä-
misen edellytyksenä on, että asetuksesta aiheutuvat toimet ovat kokonaisuutena arvioituna 
kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä 
vähäisenä (YSL 18 §). Tämän siirtomahdollisuuden käyttäminen voi tulla kyseeseen esimer-
kiksi tapauksessa, jossa asunto muuten kuntonsa puolesta mahdollistaa vanhuksen kotona 
asumisen, mutta taloudellisia edellytyksiä jätevesijärjestelmän uusimiseen ei ole.  

Talousjätevesijärjestelmiin liittyviä mahdollisuuksia tunnetaan melko huonosti. Avustuksen 
omavastuu saattaa myös olla monessa tapauksessa olla liian suuri. Kuntien ja alueellisten 
ympäristökeskusten tulisikin nykyistä selkeämmin ja yhtenäisemmin tiedottaa näistä mah-
dollisuuksista ja osaltaan lievittää epävarmuutta, jota uusi järjestelmä on haja-asutusalueen 
asukkaissa aiheuttanut. Jätevesien asianmukainen käsittely vaikuttaa osaltaan siihen, että 
käytettävissä on puhdasta talousvettä. Puhdas juomavesi ja siisti, terveellinen ympäristö on 
yksi edellytys vanhuksen kotona asumiselle.  

 

4.2  Kaikille kansalaisille on taattava liikkumismahdolli-
  suudet ja liikkumisen on oltava turvallista. 
 

Työryhmän ehdotukset: 
 

 Kuljetuspalveluiden suunnittelu tulee tehdä kuntaa suurempana kokonaisuutena.       
Tämä edesauttaa palvelujen säilymistä myös taloudelliselta tilanteeltaan heikommissa 
kunnissa ja edesauttaa myös alueellisen matkapalvelukeskustoiminnan integroimista 
osaksi yleistä joukkoliikennejärjestelmää.  

 Tietotekniikan ja muiden teknologisten innovaatioiden tehokkaampi hyödyntäminen 
ikääntyvän väestön palveluiden turvaamisessa edellyttää laajakaistayhteyksien raken-
tamista. Valtioneuvosto on juuri hyväksynyt kansallisen laajakaistastrategian. Asiassa 
on hyvä edetä tehtyjen päätösten mukaisesti.  

 Selvitetään kiistanalaiseksi katsotun rajoitetun ajo-oikeuden myöntämistä ikäänty-
neille.  

 Paikallisen tieverkon kunnosta on huolehdittava myös harvaanasutuilla alueilla. 
     (liite 1) 
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Ikääntyminen näkyy liikennesektorilla ennen kaikkea ikääntyvän väestön vapaa-ajan liik-
kumisen, esimerkiksi matkailun ja siinä yhteydessä henkilöauton käytön lisääntymisenä. 
Yleinen autoliikenteen lisääntyminen saattaa puolestaan johtaa kasvavan ikäihmisten jou-
kon yhä useammin vaaratilanteisiin niin keskuksissa kuin maaseudullakin. Ikääntyvät ih-
miset eivät ole sen vaarallisempia liikenteessä kuin muut autoilijat, mutta haurautensa joh-
dosta he vammautuvat helpommin ja heidän reaktiokykynsä on heikompi. He loukkaantu-
vat muita herkemmin myös kävelijöinä, pyöräilijöinä ja joukkoliikenteen käyttäjinä. 

Ikääntyminen koskettaa liikennesektoria myös muutoin kuin liikenneturvallisuuden osalta. 
Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) esteettömyysstrategiassa korostetaan koko liikenne-
järjestelmän esteettömyyttä, saavutettavuutta, käytettävyyttä ja liikenteen kaikille sopivuut-
ta. Strategiassa esteettömyyskäsitettä on tulkittu laajasti. Kyse on ns. ”heikomman liikku-
jan” näkökulman huomioon ottamisesta liikennepolitiikassa ja käytännön liikennesuunnit-
telussa niin, että liikkumismahdollisuudet turvataan tasavertaisesti myös vaikeammin liik-
kumaan pääseville kansalaisille ja liikennejärjestelmän laatuun kiinnitetään erityistä huo-
miota kaikkien liikkujien kannalta. Näkökulma kattaa niin liikenneympäristön kuin kaikki 
liikennemuodot kävelystä lähtien. Työryhmän näkökulmasta tämä on tärkeää. 

Esteettömyyttä lisäämällä voidaan oleellisesti tukea ikääntyvän väestön toimintaedellytyksiä 
ja itsenäistä elämäntapaa. Tämä ajatus on taustalla myös maankäyttö- ja rakennuslaissa, 
jossa korostetaan esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä eri väestöryhmien yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia asumiseen ja liikkumiseen. Käytännön liikennesuunnittelutyössä esteet-
tömyyttä voidaan lisätä esimerkiksi poistamalla tasoeroja liikenneympäristöstä ja käytettä-
västä kalustosta, suuntaamalla reittejä sinne missä iäkkäät yleensä asioivat, tuomalla pysäkit 
lähemmäksi asukkaita ja kiinnittämällä huomiota sosiaaliseen turvallisuuteen. 

Ikääntyneiden ihmisten arjen selviytymistä ja avuntarvetta arvioitaessa paitsi asunnon ja 
muiden rakennusten myös liikkumisympäristön kuten katujen ja teiden samoin kuin lii-
kennepalvelujen toimivuus ja turvallisuus ovat ratkaisevassa asemassa. Syrjäseuduilla koros-
tuu vielä se, että niin liikennepalvelujen kuin muiden yleisten palvelujen saatavuus on heik-
koa ja välimatkat ovat pitkiä. Kunnilla ei aina ole varaa järjestää liikennepalveluja. Ongelma 
koskettaa kaikkia asukkaita, mutta kulminoituu kun kyse on iäkkäistä henkilöistä.  

Toimivat palveluliikennejärjestelmät ovat välttämättömiä niin syrjäseuduilla kuin keskuk-
sissakin. On myös etsittävä uusia tapoja saattaa palveluja pyörille siten, että palvelut tulevat 
yhä useammassa tapauksessa ihmisten itsensä luo. 

Selvitetään kiistanalaiseksi todettua mahdollisuutta rajoitettuun ajo-oikeuteen ikääntyneil-
le syrjäseudulla  

Syrjäseuduilla asuvan ikääntyneen mahdollisuudet liikkumiseen perustuvat pääosin siihen, 
että julkiset kulkuyhteydet toimivat. Kun näin ei ole, voisi joissakin tapauksissa olla keino-
na myöntää päivittäisen asioinnin toteuttamiseksi rajoitettu ajo-oikeus (rajoitetulle alueelle, 
hyvissä keliolosuhteissa, valoisana aikana). Asiasta on erilaisia näkemyksiä, eikä se ole saa-
nut kannatusta liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden keskuudessa. Se on kuitenkin ollut 
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esillä Itä-Suomen lääninhallituksen ehdotuksena esimerkiksi sisäasiainministeriön haja-
asutusalueiden turvallisuutta käsittelevässä hankkeessa.  

 

Liikenneturvallisuus ja liikkumismahdollisuudet -ohjelmaa ikääntyville tarvitaan 

Tieliikenteen turvallisuutta 2006 - 2010 käsittelevässä ohjelmassa todetaan, että tulee yhä 
tärkeämmäksi sovittaa yhteen vaatimukset iäkkäiden mahdollisuudesta säilyttää liikku-
mismahdollisuutensa ja kysymykset liikenteen turvallisuudesta. Ikäihmisten liikkuvuuden 
kannalta on tärkeää, että oman auton käyttöön tottuneet iäkkäät voivat jatkaa turvallisesti 
autoilua niin pitkään kuin mahdollista. On tarpeellista, että kuljettajille itselleen on tarjolla 
erilaisia menetelmiä omaehtoisesti tehtävään itsearviointiin, sekä koulutusta ja opastusta.  

Vanhetessa ihminen tarvitsee enemmän aikaa, mikä tulee huomioida erityisesti ajonopeuk-
sien säätelyssä. Liikenneympäristön kehittämistä iäkkäille jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
turvalliseksi on jatkettava muun muassa rakentamalla keskisaarekkeita kadunylityksen hel-
pottamiseksi, tarkistamalla nopeusrajoituksia tarvittaessa ja pidentämällä vihreän valon 
palamista liikennevaloin ohjatuissa ylityspaikoissa.  

On myös kehitettävä vaihtoehtoisia tapoja järjestää jokapäiväinen liikkuminen eli joukko-
liikenteen kehittämistä ikäihmisille toimivaksi, turvalliseksi ja esteettömäksi vaihtoehdoksi 
on jatkettava.  

Liikennejärjestelmän kehittämistä iäkkäille turvalliseksi auttaa vuorovaikutteinen suunnit-
telu ja kansalaisten osallistuminen kehittämistyöhön. Muun muassa vanhus- ja vammaisjär-
jestöt tulee ottaa mukaan kehittämistyöhön. Iäkkäiden itsensä tekemät vaaranpaikkakartoi-
tukset antavat hyvää tietoa tienpitäjille. Myös 75 vuotta täyttäneiden kotikäyntien yhteyteen 
voidaan liittää liikkuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Vuosina 2006 - 2010 on pe-
rusteltua tehdä erillissuunnitelma iäkkäiden turvallisuuden parantamisesta. Tähän ns. iä-
käsohjelmaan viitataan myös tieliikenteen turvallisuudesta laaditussa valtioneuvoston peri-
aatepäätöksessä 

Joukkoliikenne syrjäseuduilla 

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvoitetta joukkoliikenteen järjestämiseen. Kuitenkin monet 
kunnat – sikäli kun niillä on varoja- käytännössä ostavat asiointi- ja palvelulinjoja sekä 
muuta täydentävää liikennettä kuntalaistensa palvelujen saatavuuden varmistamiseksi.  

Joukkoliikenteen palveluista vastaavat pääosin myös maaseudulla yksityiset linja-
autoyritykset lipputuloihin perustuen. Palveluja ostetaan kuitenkin myös taksiyrittäjiltä. 
Samojen yritysten kanssa voidaan tehdä myös ostosopimuksia tavarankuljetuksista kuten 
kunnan ruokakuljetuksista vanhuksille. 

On selvää, että mitä kauemmas valtakunnan liikenneverkon ytimestä mennään niin, sitä 
vaikeampaa on harjoittaa liiketaloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa joukkoliikenne-
palveluissa. Valtio tukee kansalaisten liikkumista ostamalla kuntien välisiä linja-auto-
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vuoroja. Näihin joukkoliikennetukiin on kuitenkin kohdistunut viime vuosina merkittäviä 
supistuksia.  

Erityislakien velvoittamina kuntien on huolehdittava tiettyjen kuljetusten järjestämisestä. 
Tällaisia kuljetusvelvoitteita sisältyy mm. perusopetuslakiin, vammaispalvelulakiin ja sosiaa-
lihuoltolakiin. Pääsääntöisesti näissä kuljetuksissa hyödynnetään olemassa olevaa linja-
autoliikennettä maksaen matkat matkalippuina, esimerkiksi kuljetukseen oikeutetuille 
koululaisille. Lisäksi kunnat järjestävät erilliskuljetuksia tilausajoina tai korvaavat asiak-
kaalle matkakustannuksia taksilla tai invataksilla ajettavista matkoista. 

Nykyisin onkin entistä enemmän alettu etsimään uusia keinoja joukkoliikennepalvelujen 
mahdollistamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä erilliskuljetusten yhdistämiseksi joukkoliiken-
teen palveluihin. Tämä edellyttää myös uudenlaista suunnittelua. Linja-autoliikenteen ra-
hoituksen uudistamista koskeva työryhmä (LVM:n julkaisuja 24/2006) ehdotti äskettäin, 
että joukkoliikennepalvelut tulisi suunnitella entistä laajempina kokonaisuuksina eli use-
amman kuin yhden kunnan toimesta. Näin myös kunnissa, joiden taloudellinen tilanne on 
heikompi, olisi paremmat mahdollisuudet säilyttää joukkoliikennepalvelut.  

Tärkeä keino vähentää kuntien erilliskuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ja samalla lisätä 
iäkkäiden mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä on ollut jo jonkin aikaa palvelulii-
kenne, joka voi olla joko linjaliikennetyyppistä palvelulinjaliikennettä tai kutsuohjattuna 
toimivaa, vieläkin joustavampaa palveluliikennettä. Palveluliikenteen lähtökohtana on se, 
että niin kalusto, reitit kuin palvelu yleisesti on suunniteltu heikomman liikkujan ehdoilla. 
Tavoitteena on kuitenkin, että palvelua voivat käyttää sekä itse maksavat matkustajat että 
kunnan kuljetusvelvoitteen piirissä olevat matkustajat. Kutsuohjatut palveluliikenteen jär-
jestelmät ovat erityisen tärkeitä syrjäseutujen liikennepalvelujen säilymisen kannalta.  

Sekä linja-auto- että taksiliikenteen ja tavaraliikenteen harjoittaminen vaatii liikenneluvan 
hankkimista. Lupa vaaditaan henkilökuljetusten osalta aina, jos henkilöitä kuljetetaan kor-
vausta vastaan, oli sitten kyse vaikka vain bensiinin käytön korvauksesta jonkin hyvänteke-
väisyysjärjestön tai vastaavan järjestämissä kuljetuksissa. Asia koskee erityisesti henkilöau-
tolla harjoitettavaa liikennettä. Parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä olevassa taksila-
kiehdotuksessa tähän ongelmaan on pyritty vastaamaan mahdollistamalla esimerkiksi koti-
palveluyritysten kuljetukset ilman liikennelupaa. Muutoinkin ehdotuksessa korostetaan 
kuljetuksen ammattimaisuuden käsitettä. 

 
Matkapalvelukeskukset 
 
Matkapalvelukeskustoimintaa perustuu LVM:n, sosiaali- ja terveysministeriön (STM), ope-
tusministeriön (OPM), SM:n, Kansaneläkelaitoksen (KELA) ja Suomen Kuntaliiton välille 
tehtyyn yhteistoimintasopimukseen, jossa osapuolet sitoutuvat viemään eteenpäin matko-
jen yhdistelyyn tarvittavia hallinnon kehittämistoimia yhdessä ja omilla vastuualueillaan. 
Kokeilutoiminta matkojen yhdistelemiseksi käynnistyi jo 1990-luvulla, mutta valtakunnalli-
sesti riittävän laajamittaista toiminta ei vielä ole. Ensimmäiset käynnistyvät vuonna 2006 
(Pirkanmaan MPK 1.4.2006 ja Etelä-Savon MPK 1.9.2006) Arvioidut nettosäästöt sen jälkeen, 
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kun kaikki matkapalvelukeskukset ovat toiminnassa, olisivat 22 miljoonaa euroa vuodessa. 
Suurimpia hyötyjiä matkojen yhdistelyssä olisivat KELA ja kunnat. 
 
Matkapalvelukeskukset välittävät toimialueellaan yhteiskunnan korvaamia matkoja. Mat-
kustajat ohjataan tällöin ensisijaisesti avoimeen joukkoliikenteeseen. Kuitenkin tarvittaessa 
ja käytännössä yleisimmin, yhdistellään samaan suuntaan kulkevia matkustajia yhteisiin 
takseihin ja palveluautoihin. 

Matkapalvelukeskus on hyvä väline kuntien kuljetuspalveluiden ja myös kutsuohjatun lii-
kenteen rationaaliseen järjestämiseen. Kutsuohjattu liikenne tulee olemaan todennäköisesti 
keskeinen tapa järjestää maaseudun haja-asutusalueiden joukkoliikennepalveluita. Tämä 
edellyttää mukana olevien viranomaisten, kunnat mukaan lukien, sitoutumista, vaikka rat-
kaistavana on monia vaikeita kysymyksiä mukaan lukien maksaminen. On vaikea nähdä, 
että liikenne voisi tällöin toimia puhtaan lipputuloperusteisesti. Julkista tukea tarvittaisiin 
niin kuin tälläkin hetkellä. Lisäksi on selvää, että matkapalvelukeskusten toimialue olisi 
huomattavasti yksittäistä kuntaa laajempi. 

Joukkoliikenteen rahoitus ja resurssit 

Kuntien joukkoliikenteeseen käytettävissä olevat määrärahat ovat vähäiset. Kuntien lakisää-
teisten tehtävien kustannusten nousu syövät edelleen edellytyksiä lisäpanostuksilta. Kulje-
tuspalvelut ovat varsinkin pienessä kunnassa usein pieni osa yhden virkamiehen toimenku-
vaa. Lisäksi koordinaatio ja tiedonkulku eri sektoreiden välillä, esimerkiksi sosiaali- ja sivis-
tystoimen välillä, on usein riittämätöntä. Hankintalainsäädännön vaatimukset kuormitta-
vat myös asianomaisia virkamiehiä. Kuntayksikön voidaan katsoa sellaisenaan olevan liian 
pieni suunnittelemaan ja koordinoimaan erilaisia kuljetuksia. 

Valtion joukkoliikenteelle osoittamat määrärahat ovat paineista huolimatta pysyneet kuta-
kuinkin ennallaan viime vuosina. Liikenne- ja viestintäministeriössä on edistetty monin eri 
tavoin joukkoliikenteen tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. On tärkeää, että autot-
tomien kansalaisten liikkumisen edellytykset pyritään turvaamaan myös perinteisten jouk-
koliikennevuorojen vähentyessä.  

Laajakaista 

Laajakaistasta on muodostunut kansalaisten kannalta välttämätön palvelu, jonka merkitys 
entisestään lisääntyy. Valtioneuvosto on juuri hyväksynyt kansallisen laajakaista strategian. 
Asiassa on hyvä edetä tehtyjen päätösten mukaisesti. 

Jotta viestintäteknologiaa ja tietotekniikkaa voisi hyödyntää tehokkaasti ikääntyvän väestön 
palvelujen kehittämisessä ja yksin asumisen edellytysten tukemisessa ei riitä, että käytössä 
on maailman paras teknologinen osaaminen. On oltava käytännöllisiä sovelluksia, työkaluja 
ja välineitä, joilla ihmisten elämänlaatua ja elämänhallintaa voidaan parantaa.  

Julkisen vallan on luotava yleiset edellytykset teknologisten innovaatioiden käyttämiselle, 
mutta siihen vastuu päättyykin. Toki valtava vastuu sisältyy myös tähän. Vanhasen hallituk-
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sen tietoyhteiskuntaohjelman tavoite on ollut sekä yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden 
että sosiaalisen ja alueellisen tasa-arvon ja kansalaisten elämänlaadun lisääminen. Mikäli 
haluamme nähdä hyvinvointivaltion tavoitteen sellaisena kuin se on vuosikymmeniä meillä 
ymmärretty tarkoittaa edellä kirjoitettu sitä, että kilpailukyvyn ja tuottavuuden teknologi-
seksi edistämiseksi tehtävät lainsäädännön tai hallinnon muutokset luovat pitkällä aikavä-
lillä edellytykset tasa-arvon ja elämänlaadun edistämiseen.   

Suomessa käytännössä kaikki tai lähes kaikki kunnat ovat laajakaistayhteyden piirissä. Ko-
titalouksien osalta laajakaistayhteyden saatavuus vaihtelee siitä riippuen, onko kyse taaja-
ma- vai haja-asutusalueesta. Haja-asutusalueilla pullonkaulana ovat kysynnän vähäisyys ja 
siitä johtuva liiketaloudellinen kannattamattomuus sekä riittämätön kilpailu. On itsestään 
selvää, että palvelut on voitava ulottaa koko Suomeen. 

Vuoden 2006 aikana on käynnistetty erittäin tärkeät kuntien ja valtion informaatioteknolo-
gia(KuntaIT- ja ValtIT) –hankkeet julkisen sektorin voimavarojen kokoamiseksi tietotekno-
logisen kehityksen hyödyntämisessä kansalaisten palveluiden parantamiseksi ja tuottavuu-
den lisäämiseksi. 

 

4.3 On pyrittävä ennakoimalla yhteisölliseen huolen- 
 pitoon 
 

 

     Työryhmän ehdotukset: 

 Syrjäseuduilla asuvien ikääntyvien ihmisten ja heidän palvelujen turvaamiseksi kehite-
tään monentyyppistä liikkuvaa palvelua ja edistetään heidän kuljetustaan sosiaalisen 
toiminnan ja palvelujen piiriin. 

 Palvelusetelin käyttöä tulee laajentaa ja vähentää lainsäädännöstä palvelusetelin käyt-
töä koskevia rajoituksia.  

 Tarvitaan yhteispalvelukeskuksia syrjäseutujen taajamissa tai kylillä, jotka ovat kun-
nan, osuuskunnan, yksityisen tahon tai järjestön tai niiden yhteistyönä ylläpitämiä 
palvelukeskuksia, joista ikäihmiset voivat tilata asumiseen, elämiseen tai päivittäisiin 
ongelmatilanteisiin liittyvää apua tai saada neuvoja.  

 Tarvitaan ikäteknologian uudenlaisia sovelluksia, jotka osaltaan turvaavat asumisen 
syrjäseuduilla entistä pidempään ja estävät sitä turvattomuuden tunnetta, joka syntyy 
pitkistä välimatkoista ja yksinasumisesta yhdistyneenä alentuneeseen toimintakykyyn. 
Tällä edistetään myös kuntakeskuksen ulkopuolella asuvien tietotekniikan osaamista 
ja tietoliikenneyhteyksien saamista. 

 Tarvitaan uudentyyppisiä koulutuksellisia ratkaisuja työvoiman saatavuuden turvaa-
miseksi erityisesti iäkkäiden hoivapalveluihin.  Koulutus mahdollistaisi nykyistä lähi-
hoitajakoulutusta lyhyemmillä opinnoilla valmistumisen erityisesti ikääntyneiden ko-
tihoitoon ja välimuotoisten palvelujen kuten palveluasumisen ja tukipalvelujen pii-
riin.  
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 Lisätään palvelujen saatavuutta palveluverkkoja kokoamalla ja siirtämällä palveluja 
pyörille  

 Omaishoitoa tulisi tukea ja kehittää nykyistä vahvemmin. 

 Kansaneläkelaitoksen tuki matkakustannuksiin voisi ulottua myös hoidon viemiseen 
asiakkaan luo, jolloin samalla hoitokierroksella hoito voisi ulottua vähäisemmin kus-
tannuksin useamman asiakkaan luo.  

 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
Vanhuspolitiikan ja palvelujärjestelmän tavoitteena on ollut pitkään ikääntyneiden 
ihmisten toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen niin, että ihmiset voivat asua 
omassa kodissaan ja tutussa ympäristössä niin pitkään kuin he itse sitä toivovat ja se 
hoidon ja huolenpidon suhteen on mahdollista. Ehkäisevä toiminta ja avopalvelut 
ovat kotona asumista turvaavan palvelupolitiikan perusta mutta myös laitoshoitoa 
tarvitaan. Riittämätön avohoito lisää paineita laitoshoitoon. Palvelukokonaisuudes-
sa sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hyvä yhteistyö on 
välttämätöntä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä ei ole erillistä lakia vanhusten palveluista. 
Vanhustyössä sovellettavat säännökset sisältyvät eri lakeihin, joista merkittävimpiä ovat 
sosiaalihuoltolaki, laki omaishoidon tuesta, kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki, laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.  

Hoitoon pääsyn turvaamiseksi terveydenhuollon lakeja on muutettu 1.3.2005 lukien siten, 
että laissa säädetään aikarajat, jonka puitteissa potilaalla on oikeus saada hoidon tarpeen 
arviointi sekä lääketieteellisesti että hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu kiiree-
tön hoito. Potilaan ikä ei sinänsä ole hyväksytty priorisointiperiaate, vaan hoitopäätös on 
perustettava yksilölliseen hoidon tarpeeseen ja hoidosta kunkin potilaan kohdalla odotetta-
vissa olevaan hyötyyn. Diagnoosista ja siihen perustuvasta hoidosta päättää lääkäri tai 
hammaslääkäri.  

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto antoivat 2001 Ikäihmisten hoitoa ja palveluja 
koskevan laatusuosituksen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:4) mukaan jokaisel-
la kunnalla tulisi olla valtuuston hyväksymä vanhuspoliittinen strategia ja palvelurakenteen 
kehittämisohjelma, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Suositus korostaa ikään-
tyneiden näkökulman huomioon ottamista kunnassa kaikessa toiminnassa. Kunnat päättä-
vät palvelujen järjestämisestä paikallisten tarpeiden ja käytössä olevien voimavarojen puit-
teissa. Noin 80 prosentilla kunnista on vanhuspoliittinen strategia. Seudullinen yhteistyö 
vanhuspolitiikassa on muotoutumassa. Stakes on parhaillaan tekemässä selvitystä toteu-
tuksen arvioinnista. 

Yli 75-vuotiaista lähes 90 % asuu kotona. Terveydenhuollon lisäksi keskeisiä vanhusten pal-
veluja ovat omaishoidon tuki, kotipalvelut, asumispalvelut ja laitoshoito. Vuonna 2005 
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75vuotta täyttäneistä säännöllistä kotihoitoa sai 11,5 prosenttia, ja omaishoidon tukea 3,7 
prosenttia. Kuntien järjestämissä asumispalveluissa asui 5,4 prosenttia ja pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla oli 6,8 prosenttia ko. 
ikäluokasta.  

Taulukko 3.  Keskeiset  vanhushuollon palvelut ja niiden piirissä olevien vanhusten määrä 
 ja osuus, % 

 

65 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., lkm ja % 65 vuotta täyttäneistä

Omaishoi- Säännöllinen Ikääntyneiden Siitä tehostettu Vanhainkodit Terveyskeskusten 
don tuki kotihoito palveluasuminen palveluasuminen pitkäaikaishoito

1990 13 196 2,0 .. .. .. .. .. .. 25 659 3,8 11 311 1,7
1995 11 294 1,5 53 293 7,3 13 990 1,9 .. .. 22 546 3,1 12 255 1,7
2000 14 355 1,8 .. .. 21 205 2,7 6 799 0,9 20 630 2,7 12 164 1,6
2001 15 920 2,0 52 353 6,6 21 658 2,8 9 055 1,2 20 092 2,6 12 136 1,5
2002 17 025 2,1 .. .. 22 758 2,8 10 646 1,3 20 132 2,5 11 718 1,5
2003 17 868 2,2 51 323 6,3 24 068 3,0 12 091 1,5 19 395 2,4 11 194 1,4
2004 18 650 2,2 .. .. 24 584 3,0 13 551 1,6 19 424 2,3 11 102 1,3
2005 19 726 2,3 54 316 6,5 24 782 2,9 15 639 1,9 18 898 2,2 11 198 1,3

75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., lkm ja % 75 vuotta täyttäneistä

Omaishoi- Säännöllinen Ikääntyneiden Siitä tehostettu Vanhainkodit Terveyskeskusten 
don tuki kotihoito palveluasuminen palveluasuminen pitkäaikaishoito

1990 9 326 3,3 .. .. .. .. .. .. 22 180 7,8 9 608 3,4
1995 8 041 2,7 41 294 13,8 10 197 3,4 .. .. 19 535 6,5 10 312 3,4
2000 10 300 3,0 .. .. 17 226 5,1 5 857 1,7 18 093 5,3 10 360 3,0
2001 11 340 3,2 42 231 12,1 17 911 5,1 7 791 2,2 17 755 5,1 10 362 3,0
2002 12 270 3,4 .. .. 19 015 5,3 9 127 2,6 17 786 5,0 10 024 2,8
2003 12 938 3,5 41 962 11,4 20 270 5,5 10 393 2,8 17 212 4,7 9 640 2,6
2004 13 531 3,6 .. .. 20 900 5,5 11 760 3,1 17 246 4,5 9 602 2,5
2005 14 465 3,7 45 037 11,5 21 125 5,4 13 554 3,4 16 878 4,3 9 758 2,5  

 
 
Oma koti, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää. 
Erityisen merkittäviä elinympäristön ominaisuudet ovat silloin, kun ihmisen toimintakyky 
on tavalla tai toisella alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi. 
Myös suurin osa tapaturmista sattuu kotona tai kodin lähistöllä.  
 

Lähipalvelujen harveneminen ja vähäinen joukkoliikenne vaikeuttavat autottomien kunta-
laisten elämää. Päivittäistavarakaupan keskittyminen suuryksiköiksi on ikääntyneiden kan-
nalta ongelmallista. Myös yksin asuminen ja asunnon puutteellinen varustetaso voivat ai-
heuttaa palvelujen tarvetta. Yksin asuminen yleistyy iän myötä. Joka viides 55–59-vuotiaista 
asuu yksin, 70–74-vuotiaista kolmannes ja 85–89-vuotiaista melkein kaksi kolmannesta. 
Pääosa ikääntyneistä yksin asuvista on naisia. Iäkkäät yksin elävät naiset asuvat useimmiten 
kaupungeissa ja miehet maaseudulla. Iäkkäät ihmiset – sekä miehet että naiset – asuvat kes-
kimääräistä useammin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa.  
 

Rahoitus 

Sosiaali- ja terveystoimen menot vuonna 2004 olivat 13,9 miljardia euroa, mikä oli 47 % 
kuntien menoista. Sosiaali- ja terveystoimessa menot jakautuivat jokseenkin tasan sosiaali-
toimen ja terveystoimen kesken. Suurimmat menoerät kohdistuivat alle kouluikäisiin lap-
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siin ja vanhuksiin. Suurin tehtäväkohtainen menoerä on erikoissairaanhoito, joka vie 30 % 
sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenoista. Sosiaali- ja terveydenhuolto rahoitetaan pää-
osin kuntien verotuloin.  
 

Kunnat saivat vuonna 2004 valtionosuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoon 3,3 miljardia eu-
roa. Vaikka viime vuosina valtionosuuksia on hieman lisätty, ne eivät ole korjanneet kuntien 
ja valtion rahoitussuhdetta johtuen siitä, että menokehitys on ollut huomattavasti voimak-
kaampi kuin valtionosuuksien kehitys. Maksutulojen osuus sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoituksesta oli vajaa 8 % vuonna 2004. Esimerkiksi vanhusten laitoshoidon kustannuksis-
ta asiakasmaksuin katettiin 18 % ja kotipalvelun kustannuksista 14 %. Kun kuntien lakisää-
teisten tehtävät on pitkälle rahoitettu kuntien verotuloin, on rahoituspohja altis kunnallis-
talouden vaihteluille. 

Viime vuosina perustamishankkeiden (investointien) valtionosuutta on siirretty merkittä-
västi kehittämishankkeiden avustamiseen. Kehittämishankkeiden valtionavustus on tila-
päistä, kestoltaan rajattujen hankkeiden rahoitukseen soveltuvaa. Hankerahoitusta ei ole 
tarkoitettu lakisääteisten palvelujen tuottamiseen. 

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on raportissaan 1/2003 tarkastellut muun muassa hy-
vinvointipalvelujen tarpeen, tarjonnan ja kuntien välisten taloudellisten voimavarojen suh-
detta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja perusopetuksen valtionosuuksien kohdentumista 
eri alueluokissa. Selvityksessä päädyttiin siihen, että valtionosuusjärjestelmä tasaa kuntien 
välisiä eroja. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusopetuksen valtionosuuksien tarkastelu 
maaseutuluokkien mukaan vuosina 1998, 2000 ja 2002 osoitti, että valtionosuudet kohdis-
tuivat oikeudenmukaisesti ja alueellisia eroja tasoittavasti. Taloudellisesti heikosti toimeen-
tulevat, muuttotappiosta ja ikääntymisestä kärsivät alueet saivat sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä perusopetuksen valtionosuutta enemmän kuin rikkaat, muuttovoittoiset ja nuoris-
ta koostuvat kaupunkialueet.  

Kokonaisuutena kuntien talous on heikentynyt viime vuosina. Peruspalveluohjelmassa 
2007—2011 kuntatalouden arvioidaan pysyvän edelleen kireänä. Rahoitustilanteen kireys 
edellyttää kunnilta kuntarakennetta, palvelujen tuotantotapoja ja tuottavuuden paranta-
mista koskevia päätöksiä. Toimenpiteet ovat välttämättömiä kuntatalouden rahoitustasa-
painon turvaamiseksi ja velkaantumisen kasvun rajoittamiseksi.  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on erityisiä menopaineita, jotka liittyvät väestömuutoksiin 
sekä teknologian tuomiin uusiin mahdollisuuksiin hoitaa potilaita. Väestön vanhenemisen 
myötä yhä suurempi osuus menoista suuntautuu vanhusikäisiin. Kuntaliitossa on arvioitu 
suurten kaupunkien terveyden- ja vanhustenhuollon kustannusselvitysten pohjalta, että 
ikärakenteen muutoksen johdosta terveyden- ja vanhustenhuollon kustannukset kasvavat 
jo nyt noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.   

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ei välttämättä kasva samassa suhteessa kuin iäkkäiden 
ihmisten määrä. Viime vuosikymmenien kehitys osoittaa, että eliniän pidentyessä myös ter-
veet ja toimintakykyiset vuodet elämässä ovat lisääntyneet. Tutkimuksissa on havaittu, että 
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intensiivinen hoidon ja palvelujen tarve ajoittuu viimeisten elinvuosien ajalle, elettiinpä 
sitten 75- tai 85-vuotiaaksi.  

Myös lääketieteen ja teknologian kehitys voivat vähentää palvelujen käyttöä. Esimerkiksi jos 
lääketieteen kehittyessä dementoivien sairauksien hoitoon löydetään uusia menetelmiä tai 
sairauksien etenemistä pystytään hidastamaan, vähenevät terveydenhuollon kustannukset 
merkittävästi. Tosin kustannukset saattavat pienentyä vähemmän, jos uudet hoitomuodot 
tai lääkkeet ovat entistä kalliimpia. Palvelumenojen kehitys riippuu myös siitä, minkälainen 
on palvelujen rakenne sekä miten ne tuotetaan ja organisoidaan. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon menoja voidaan hillitä muun muassa lisäämällä alueellista yhteistyötä, karsimalla pääl-
lekkäisiä toimintoja ja investointeja sekä hyödyntämällä uutta hoito- ja tietoteknologiaa. 
Näillä tekijöillä arvioidaan olevan suurempi merkitys sosiaali- ja terveysmenoihin kuin van-
husten määrän kasvulla.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen 

Kunnat vastaavat lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Palvelujen jär-
jestämistapa on kunnan harkinnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valti-
onosuudesta annetun lain mukaan kunta voi järjestää toiminnan itse tai sopimuksin mui-
den kuntien kanssa, kuulumalla kuntayhtymään, hankkimalla palvelun ostopalveluina tai 
antamalla asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas hankkii palvelun kunnan hyväksymältä 
yksityiseltä palveluntuottajalta.  

Palvelujen järjestäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu edelleen kuntien oman 
sekä kuntayhtymien tuotannon varaan, vaikka ostopalvelujen osuus onkin kasvussa. Kun-
nallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista ostopalvelujen osuus oli noin 8 % 
vuonna 2004. Vanhusten laitoshoidon kustannuksista ostopalvelujen osuus oli 11 % ja ko-
tipalvelun kustannuksista 6 %. Kuntien järjestämän vanhusten palveluasumisen asiakkaista 
44 % asui ostopalveluyksiköissä. Palveluseteliä koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 
vuoden 2004 alusta. Kunnissa palveluseteleitä on tähän mennessä otettu käyttöön erityisesti 
kodinhoitoavussa ja tukipalveluissa. 

Kotitalousvähennysoikeutta mm. hoiva-, hoito- ja siivoustyöhön on vuosittain laajennettu 
ja mahdollistettu myös omaisten oikeus tehdä vähennys omaan verotukseen, mikäli iäkkääl-
lä ei ole omia verotettavia tuloja. Tämäkin laajennus jättää valitettavasti edelleen kotitalous-
vähennyksen ulkopuolelle ne alle 200 000 vanhusta, joilla ei ole verotettavaa tuloa. Useat 
näistä ovat syrjäseudulla asuvia vanhuksia, joilla ei ole syntynyt sellaista eläkekertymää, joka 
mahdollistaisi verotukselliset vähennykset. Yksityisestä hoiva- ja hoitotyöstä ja siivousavusta 
joutuvat maksamaan enemmän ne vanhukset, joilla ei ole kotitalousvähennysmahdollisuut-
ta alhaisen verotettavan tulon vuoksi. 

Yksi hallinnon kehittämisen suunta erityisesti syrjäseuduilla ovat yhteispalvelupisteet, joi-
hin on koottu yhteen julkishallinnon erilaisia palveluita. Aktiivi-ikäiselle kansalaiselle yh-
teispalvelupisteen saavutettavuus on helpompaa kuin ikääntyvälle ilman omaa autoa haja-
asutusalueella asuvalle ikäihmiselle. Siksi seuraava askel, paitsi viranomaispalvelujen ko-
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koamisessa niin myös muussa paikallisessa palveluohjauksessa, tulee olla näiden palvelujen 
siirtäminen liikkuviksi.  

 
Omaishoito ja naapuriapu 

Omaishoidon tuen piirissä oli vuonna 2005 noin 30 000 kotitaloutta. Omaishoidon tuki voi 
olla toimiva vaihtoehto silloin kun omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö huoleh-
tii vanhuksen hoidosta ja huolenpidosta kotona. Naapuriapua annetaan edelleen vapaaeh-
toistyönä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt toteuttavat Raha-automaattiyhdistyksen toimin-
ta-avustuksen turvin vertaistukea, lähimmäisapua ja vapaaehtoistyön muotoja. 

Syrjäseuduilla tärkeään asemaan tulee lähimmäistyö. Tällä ehkäistään erityisesti ikääntyvien 
yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Tarvitaan erillisen selvitys sellaisista käytännön toimenpi-
teistä, joilla seniori-ikäisiä, sosiaali- ja terveys- sekä nuorisojärjestöjä, naapureja, pihapiiriä, 
kyläyhdistyksiä, osuuskuntia ja seurakuntia organisoidaan nykyistä vahvempaan yhteisvas-
tuuseen. Omaishoidon ja osuuskuntien kannustaminen sekä tukeminen ikääntyneiden ko-
tihoidon tueksi syrjäisillä seuduilla tulevat olemaan entistä tärkeämpiä vaihtoehtoja.  

 
Työvoiman saatavuus 

Ikääntyvien hoivan ja hoidon tyydyttämisen suurena kysymyksenä on työvoiman riittävyys 
ja saanti heikosti palkattuun ja raskaaksi miellettyyn vanhustyöhön. Työvoiman riittävyy-
den ongelmaa pahentaa myös se, että palvelujen tarve ja työvoima ovat maantieteellisesti eri 
alueilla. Pääosin kaupungeissa asuvien nuorten houkuttelu syrjäseuduille hoivatyöhön voi 
olla erityinen ongelma tulevaisuudessa.  

Työvoiman riittävyys ikääntyneiden hoivaan ja hoitoon on suuresti riippuvainen myös siitä, 
miten palvelujen tarve ikääntyvän elinkaarella kohdentuu. Mikäli hoivan ja hoidon tarve 
myöhentyy nykyisestä, työvoiman tarpeen kasvu saattaa olla ennakoitua maltillisempi. Täl-
löin tarve voi olla enintään 20 000 henkeä enemmän kuin tällä hetkellä (340 000). Mikäli 
tavoitetta hoivan ja hoidon tarpeen siirtymisestä myöhemmille ikävuosille ei tapahdu, näis-
sä palveluissa tarvitaan ennusteiden mukaan asteittain jopa 60 000 työntekijää lisää. Näin 
merkittävä kasvu tarkoittaa tietysti työvoiman tarpeen kasvun ohella myös hoitomenojen 
kasvua, nykyisestä bruttokansantuotteen 10 prosentista arviolta jopa 14 prosenttiin.  

Hoiva- ja hoitohenkilöitä on erityisen hankala saada eläkepoistuman jälkeen syrjäisille alu-
eille. Tarvitaanko määräaikaisesti lyhytkestoisia vanhustenhoitaja-aikuiskoulutusohjelmia 
perus-, täydennys- tai aikuisille kohdennettuna uudelleenkoulutuksena. Koulutus voisi 
mahdollistaa nykyistä lähihoitajakoulutusta lyhyemmillä opinnoilla valmistautumisen eri-
tyisesti ikääntyneiden kotihoitoon ja välimuotoisten palvelujen piiriin. Koulutusjärjestely 
tulisi ehdottomasti olla määräaikainen ja se korvaisi osan nykyisistä sosiaali- ja terveysalan 
toisen asteen opinnoista, mikäli henkilö jatkossa hakeutuu jatko-opintoihin. 

On selvää, että työperusteista maahanmuuttoa Suomeen tulee lisätä. Tämä edellyttää sa-
manlaisten edellytysten luomista maahanmuuttajataustaisille työntekijöille kuin suomalai-
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sillekin esimerkiksi koulutusta vastaavan työn ja urakehityksen osalta. EU:n uusia jäsenmai-
ta koskevien maahanmuuttorajoitusten poistuttua ovat ylikansalliset esteet Euroopassa 
poistuneet. Omat kansalliset, lainsäädäntöön, rakenteisiin, toimintatapoihin ja asenteisiin 
liittyvät ongelmamme ovat edelleen jäljellä.  

 
Turvattomuus 

Ikääntyvässä yhteiskunnassa lisääntyvinä riskitekijöinä syrjäseuduilla ovat lisäksi sekä yk-
sinasuvien vanhuksien turvattomuus. Näihin ongelmiin liittyen ikääntyneiden mielenterve-
ysongelmat ja lääkkeiden ylikäyttö voivat lisääntyä.  

Vanhukset kokevat myös väkivaltaa läheisten tai ulkopuolisten taholta, joka osaltaan lisää 
pelkoa asua syrjäisillä alueilla. Myös yksinasuvien vanhusten määrä tulee kasvamaan, Itä-
Suomessa esimerkiksi 45 % yli 75-vuotiaista asuu jo tällä hetkellä yksin. Asuinkiinteistön 
heikko kunto lisää paloturvallisuusriskiä asukkaan vanhetessa ja muistin heiketessä.  Yk-
sinasumisen yleistymisen voi arvioida lisäävän itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta 
ylläpitävien palveluiden kysyntää tulevaisuudessa.  

 
Terveydenhuollon palvelut 

Terveydenhuollon palveluista haasteeksi muodostuu kotisairaanhoidon, sairaankuljetuk-
sen, ensiavun, ensihoidon ja lääkäripäivystyksen järjestämisen syrjäisillä seuduilla. Kotisai-
raanhoidon palvelujen tuottamisessa etenkin ilta- ja yöaikaan sekä pyhinä ja viikonloppui-
sin on vajetta ja kehittämistarpeita.  

Sairaankuljetus on nykyisinkin melko laadukkaasti hoidettua myös syrjäisille paikoille. Ha-
ja-asutusalueilla kuljetusmatkat ja kuljetusviiveet ovat ymmärrettävästi pidempiä kuin taa-
jama-alueilla. Ensivastetoiminta on yleensä järjestetty varsin kattavasti.   

Päivystysjärjestelyissä tulee tehostaa kuntien välistä yhteistyötä ja huomioida resursseissa se, 
että haravaan asutuilla alueilla suurten ikäluokkien aiheuttamat päivystysmäärät kasvavat. 

Kotihoito ja palveluasuminen    

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on, että yli 90 prosenttia 75 vuotta täyttä-
neistä asuu kotona. Hoivaa tarvitsevien, kotona asuvien ikääntyneiden määrä tulee 
kasvamaan, samaan aikaan kun työelämä vaatii hoivaa antavilta omaisilta ja ystävil-
tä yhä suurempaa sitoutumista ja joustoa. Asuminen samassa kotitaloudessa lasten 
kanssa on myös maatalouden vähenemisen myötä heikentynyt ja palveluja tarvitaan 
entistä enemmän kodin ulkopuolelta järjestettyinä. Kun omaiset lisäksi asuvat kau-
empana keskustassa tai kokonaan toisella paikkakunnalla, omaishoidon tilapäinen-
kin järjestäminen vaikeutuu. Omaishoidossa tyypillistä onkin iäkäs pariskunta, jos-
sa toinen hoitaa toista. Mikäli ulkopuolista tukea ei tule ajoissa ja riittävästi, ei tämä 
malli itsessään ole riittävä turvaamaan kotihoidon onnistumista.  
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Valtakunnallisesti säännöllisen kotihoidon (sisältää kotipalvelut ja kotisairaanhoidon) pii-
rissä on 11,5 % yli 75-vuotiaista, mutta kotihoitoa saavien osuus vaihtelee paljon kunnittain. 
Kotihoidon asiakaskunta lienee vakioitunut 1990-luvun lopulla, kun kaikki ne, joilla toi-
mintakykyä on vielä siinä määrin jäljellä, että arjen askareista suoriudutaan joko itsenäisestä 
tai lähimmäisten avun turvin, ovat karsiutuneet palvelun ulkopuolelle. Kotihoitohenkilös-
tön määrä eli kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa toimivien henkilöiden määrä on nous-
sut vuodesta 1985 vuoteen 2005 tarkastelujaksolla noin 17 prosenttia niin, että vuonna 
2005 kotipalvelussa tehtiin yhteensä noin 12 000 ja kotisairaanhoidossa noin 3 300 henkilö-
työvuotta 1.  Tarkasteltaessa henkilöstön määrää on otettava huomioon se, että kunnista 47 
%:ssa2 toimii yhdistetty kotihoidon organisaatio, mutta henkilöstö tilastoidaan joko koti-
palvelun tai kotisairaanhoidon henkilöstöön, koska muita vaihtoehtoja ei ole.  Kotisairaan-
hoitoon on kunnallisessa henkilörekisterissä rekisteröity selvästi kotipalvelua pienempi 
joukko työntekijöitä, mikä ei anna todellisesta kotisairaanhoidon henkilöstötilanteesta oi-
keaa kuvaa. Näin ollen näiden molempien - sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon - yh-
teenlaskettu työntekijämäärä on luotettavampi henkilöstömäärän kehityksen osoitin kuin 
kotipalvelun tai kotisairaanhoidon erilliset luvut.    

 

Taulukko 4.  Kuntien kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa toimivan henkilöstön 
 kehitys 1985 – 2005. 
 

  1985 1990 1995 2000 2005 
Erotus  
1985-
2005 % 

Erotus  
2000-
2005 % 

Kotipalvelu 10 268 11 442 12 586 12 792  11957 16,4 - 6,5 

Kotisairaanhoito 1 551  1651  1357  1312  3277  111,3  149,8 

Yhteensä 11 819  13093  13943  14104  15234  28,9  8,0 

 
Edellä olevat luvut kuvaavat kunnallista henkilöstöä. Sen lisäksi yksityisessä kotipalvelussa 
toimivien määrä on kasvanut 1990-luvulta lähtien tasaisesti.  Vuonna 1990 yksityisessä ko-
tipalvelussa toimi Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston mukaan 333 työntekijää ja vuon-
na 2003 heitä oli jo 2 164. Yksityisen sektorin kotipalveluista osa kohdistuu muille kuin 
ikääntyneille. 

Henkilöstön määrä on esimerkiksi Itä-Suomessa pysynyt keskimäärin ennallaan. Pieniä 
nousuja ja laskuja on kunnittain. Huolestuttavaa on se, että työntekijöiden määrä suhteessa 
asiakkaisiin näyttää jopa vähenneen. Kunnat ostavat kuitenkin jonkin verran aikaisempaa 
enemmän kotihoitoa ja asumispalveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Eniten yksityisille 
on siirretty tukipalveluja ja asumispalveluja. Esimerkiksi Itä-Suomessa jo lähes 2/3 vanhus-
ten palveluasuntopaikoista on yksityisten tai järjestöjen ylläpitämiä. Sen sijaan laitospalve-

                                                 
1 Henkilöstömäärä on henkilötyövuosina, jolloin virkavapaalla olevat eivät ole mukana ja osa-
aikaisten työpanokseksi on laskettu otettu 60 % kokoaikaisten työpanoksesta.  
2 Toimintakykymittareiden käyttöä ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa selvittävän tutki-
muksen yhteydessä koottiin tietoa siitä, toimivatko kotipalvelu ja kotisairaanhoito kunnassa yh-
distettynä vai erillisinä. 
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lut ovat pääosin julkisia. On oletettavaa, että ympärivuorokautista hoivapalvelua tuottavien 
yksiköiden määrä lisääntyy edelleen. 

Palveluasuminen edellyttää syrjäseudulla asuvan vanhuksen kohdalla pääsääntöisesti muut-
tamista taajamaan, joka osaltaan saattaa edistää kunnon heikkenemistä. Palveluasumisen 
erilaiset vaihtoehdot ovat kuitenkin tärkeitä raskaan laitoshoidon tarpeen hillitsijänä ja 
laitosmaisen hoidon tarpeen myöhentäjänä.  

Riittävä kotihoito on keskeistä vanhusten kotona selviytymisen kannalta haja-asutus-
alueella. Kotipalvelua ja tukipalveluja voidaan järjestää myös palvelusetelillä, mikä myös 
edellyttää yksityisiä palveluntuottajia. Mikäli vanhus asuu kaukana haja-asutusalueella ja 
hoivan ja hoidon tarvetta on myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, edessä on useimmiten 
muutto taajamaan lähemmäksi palveluja. 

Syrjäseuduilla tulisi tähdätä entistä vahvemmin ehkäisevään vanhuspolitiikkaan, jos halu-
taan, että vanhukset voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kotihoidon 
strategiaksi tulisi tällöin ottaa 'runsasta, turvallista ja ennakoivaa'. Palvelusetelin käyttöön-
ottoa laajentamalla saatetaan myös syrjäisillä seuduilla saada uusia kotipalvelun ja tukipal-
velujen tuottajia mm. rinnakkaiselinkeinona maataloudelle.  

Julkisen vastuun alla monen tuottajan malli 

Kunnissa tulisi nykyistä strategisemmin selvittää, miten kunkin palvelumuodon (laitoshoi-
to, dementiahoito, tehostettu asuminen, palveluasuminen, kotihoito, omaishoidontuki, 
vertaistuki ja vapaaehtoistyö) tuottaminen toteutuu, vaikka vastuu olisikin edelleen julki-
nen. Selvitystyön jälkeistä toteutusta voisi esittää yhdeksi kunta- ja palvelurakenteen täytän-
töönpanon toteutusohjelmaksi, jota valtio omalla hankerahoituksellaan tukee. Tämä selvi-
tystyö on tarpeen koko vanhustenhuollon alueella, mutta osaltaan voisi hyödyntää syrjäisel-
lä alueellakin asuvia vanhuksia.  

Oleellista on, että palvelut ovat saatavilla oman asunnon läheisyydessä. Ikääntyvän väestön 
kotona asumisen tukeminen edellyttää olemassa olevan julkisen ja yksityisen palveluverkon 
kartoittamista ja palvelupooleja, joista asiakas voi itse koota itselleen tai viranomainen hä-
nen puolestaan sopivimmat palvelukokonaisuudet. Asiakkaan näkökulmasta tämä edellyt-
tää kuitenkin myös neuvontapalveluita, joista on esimerkkejä eri puolelta Suomea. Esimer-
kiksi Pohjois-Karjalassa on toteutettu seudullinen palveluverkko.   

 
Esteettömyys, teknologia ja langattomat palvelut 
 
Syrjäisten alueiden ikääntyneiden palvelutarpeen tyydyttämiseksi voidaan kehitellä vaihto-
ehtoja, joiden varassa ihminen voi kuitenkin asua mahdollisimman pitkään omassa kodis-
saan. Tällaisia ovat esteettömyyttä, liikkuvien hyvinvointipalvelujen mahdollisuuksia ja ko-
tihoitoa tukevien arkielämän tekniikoiden käyttöönottoa (apuvälineet, muistuttajat, ovipal-
velut, tietojärjestelmät, turvallisuuselementit, liikkumisen mahdollistajat, langattomat pal-
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velut, jne.) tukevat kokeilut ja hankkeet. Haja-asutusalueille tulisi tukea entistä enemmän 
liikkuvien sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, virkistys- ja kauppapalvelujen käyttöönottoa. 
 
 

4.4  Vahvistetaan ikääntyneiden ihmisten aktiivisuutta ja 
 hyvinvointia kulttuurin keinoin. 
 
 

Työryhmän ehdotukset: 
 

• Kirjastoista on kehitettävä monipalvelukeskuksia. 
• Liikuntapalvelut on ulotettava osaksi ikäihmisten palveluohjausta myös syrjäseu-

duilla. 
• Taiteen ja kulttuurin merkitystä ikäihmisten harrastuksena on edistettävä osana 

kansallisia kehittämistoimia. 
 

 
 Työryhmän työssä on keskitetty sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta pääasiassa kulttuu-
riin, vaikka toki ne muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet liittyvät toisiinsa eli-
mellisesti. Koulutuksen ja työvoiman suhdetta käsitellään tässä asiakirjassa soveltuvasti eri 
kohdissa, vaikka toki siihen myös tässä on yleisesti viitattava. 
 
Suomen korkeatasoinen koulutus- ja innovaatiojärjestelmä, hyvä infrastruktuuri ja kulttuu-
rinen luovuus luovat hyvät edellytyksen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiselle.  Erityi-
sen tärkeää on, että yhteiskunnan tasa-arvoisen kehittämisen näkökulmasta luovuus, inno-
vatiivisuus ja osaaminen saadaan tukemaan myös niitä väestöryhmiä ja alueita, jotka eivät 
ole kasvutrendien ytimessä.  

Pitkällä tähtäimellä tälle luodaan parhaimmin edellytyksiä paitsi korkeatasoisen koulutuk-
sen niin myös työryhmän näkökulmasta kulttuurin paikallista sosiaalista pääomaa ja siten 
yleistä hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta. Kyse on paitsi elinikäisestä oppimisesta niin 
myös yksin asuvan ikääntyvän väestön osallisuudesta ja siitä, että heille tarjotaan mahdolli-
suuksia sosiaalisesti virikkeelliseen toimintaan.   

Samalla, kun osaamis- ja ammattitaitovaatimukset kasvavat sekä työn sisällöt muuttuvat, 
palveluja tarvitsevin ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa. Jo nyt tiedetään, että hoiva-
ammateissa ja muutoinkin julkisella sektorilla on edessään työvoimapula tulevaisuudessa. 
Kun osaamiselta vaaditaan yhä enemmän, on selvää, että se keskittyy. Kuitenkin erilaisia 
palvelukokonaisuuksia tarvitsevien ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa myös syrjäseuduilla. 
Luovatko kasvaneet ammattitaitovaatimukset esteitä luonnolliselle naapuriavulle ja yhtei-
söllisyydelle samalla, kun säännelty ammatillinen sektoriosaaminen on yhä vaikeammin 
saatavissa ikääntyvän asiakkaan luo.   

 



Ikääntyvän väestön palvelut syrjäseuduilla 
 

 40

Kulttuuri 

Eliniän pidentyessä ikääntyneiden elämäntapa, ajankäyttö ja rooli yhteiskunnassa muuttu-
nevat. Ihmisten elämänpolut muuttuvat moninaisemmiksi kuin edellisillä sukupolvilla ja 
yksilölliset elämäntyylit heijastuvat yhä enemmän myös siihen, miten oma ikääntyminen 
nähdään ja, miten siihen mahdollisesti varaudutaan. Aktiivinen ja osallistuva vanhuus on 
yhä useamman työikäisen mielessä hän miettiessään työuran jälkeistä aikaa. Ikääntyvän 
väestön osuuden kasvaessa nämä odotukset heijastuvat myös nopeasti kulttuuripalveluihin 
niin maakuntakeskuksissa kuin syrjäseuduillakin. Lisäksi on todennäköistä, että yhä suu-
rempi joukko vielä työiässä olevia ihmisiä suunnittelee joko paluuta kotiseudulleen maalle 
tai ainakin hyvin ajastaan suuren osan viettämistä siellä.  

Jo nyt olisi tehtävissä paljon ikääntyvän väestön henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi 
kulttuurin keinoin. Suomessa toimii lukuisia vanhus- ja eläkeläisjärjestöjä, jotka tekevät 
arvokasta työtä kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi ja jäsenistönsä elinolojen paranta-
miseksi. Lisäksi monissa kunnissa toimii vanhusneuvostoja, joilla on kaikkien tehtäviensä 
lisäksi sosiaalistava ja osallisuutta lisäävä tehtävänsä. Kulttuuri on saatettava valtion toi-
mesta vahvemmin osaksi maaseudun toimintaryhmien toimintaa. 

Kulttuuritarjonta on saavutettavaa silloin, kun erilaiset ihmiset voivat käyttää sitä ja osallis-
tua siihen mahdollisimman helposti ja esteettömästi. Kulttuuripalveluiden tulisi olla kaik-
kien ulottuvilla tarjoten mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin riippumatta yksilöi-
den erilaisista ominaisuuksista. On selvää, että ikääntyvien aseman turvaamiseksi tarvitaan 
erityisjärjestelyjä ja tukitoimia, jotta kulttuurinen tasa-arvon toteutuisi käytännössä. 

Jotta kulttuuri olisi lähellä ihmistä, sen täytyy olla mahdollisimman lähellä hänen arkeaan. 
Esimerkiksi eri puolilla Suomea on toteutettu muun muassa Leader -rahoituksella maaseu-
tutaajamien ja kyläyhteisöjen kunnostamis- ja viihtyisyysprojekteja, joissa on ollut tilaa 
myös taiteelliselle ilmaisulle monin eri tavoin. Paikallinen sosiaalinen yhteisö on usein to-
teuttanut nämä hankkeet, toki kunnan jossakin määrin tukemina, mutta myös saaden mu-
kaan paikkakunnan yrityksiä ja kesäasukkaitakin.  

Vaikkapa 20 vuotta opetuskäytöstä poissa olleen kyläkoulun entisöinti on voinut tarjota 
mukana olleiden ikääntyneiden kautta nuoremmille ikäluokille näkymän paikkakunnan ja 
oman kylän paikallishistoriaan. Työryhmä tukee opetusministeriön linjausta sellaisten toi-
mintojen ja rakenteiden tukemiseksi, jotka edistävät taiteen soveltavaa käyttöä muilla kuin 
perinteisillä taidealoilla sekä suunnitelmaa laatia toimintaohjelma arjen kulttuurisuuden 
edistämiseksi osana hyvinvointipolitiikkaa. Tämä luo edellytyksiä myös paikallisen kulttuu-
riperinnön kokoamiseen ikääntyvältä väestöltä.  

Kunnat vastaavat kirjastopalveluiden järjestämisestä. Kirjastot vahvistavat osaamista ja eh-
käisevät syrjäytymistä. Ne vastaavat opiskelun ja työn muutoksiin sekä toimivat sosiaalisina 
kohtaamispaikkoina. Samoin kuin monissa muissakin toiminnoissa maaseutukirjastojen 
kirjastoalan ydinosaaminen on heikkenemässä korkeasti koulutetun henkilökunnan puut-
tuessa. Tämä syö pohjaa tietoyhteiskuntakehitykseltä, jonka mukaan kansalaisten omia 
tiedonhallinta ja käsittelyvalmiuksia halutaan vahvistaa. Lisäksi materiaalin uusiminen ja 
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nykyaikaisen välineistön hankkiminen ei niukkojen määrärahojen takia ole riittävässä mää-
rin mahdollista.  

Kirjastopalveluissakin olisi järkevää siirtyä laajempiin järjestämisalueisiin kuitenkin niin, 
että lähipalvelupisteiden määrä voisi pääpiirteissään samana. Kirjastoista tulee kehittää 
opetusministeriön linjausten mukaisesti monipalvelukeskuksia, jolloin niiden sosiaalista 
luonnetta ja asiakaslähtöisyyttä korostetaan. Ikääntyvän väestön osalta tämä edellyttää kul-
jetuspalveluiden ja kirjastojen yhteistyötä ja luo mahdollisuuksia koota useampia palveluja 
samalla luukulle. 

Liikuntaympäristöä ja -mahdollisuuksia kehittämällä sekä valistuksella voidaan pyrkiä vai-
kuttamaan kansalaisten työkykyyn, terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin. On yleisesti tunnus-
tettua, että aktiivinen liikunta vaikuttaa niihin myönteisesti. Tästä syystä on tärkeää koko 
väestön kannalta turvata riittävät ja saatavuudeltaan kohtuulliset liikuntapalvelut. Ikäänty-
välle syrjäseudun ihmiselle liikunta lähiympäristössä voi olla fyysisesti riittävää. Kuitenkin 
liikunnan sosiaalista ulottuvuutta voisi edistää paitsi paikallisin niin myös kansallisin toi-
min. Sopivia yhteisliikuntaan sopivia ja viihtyisiä liikuntaympäristöjä voitaisiin luoda esi-
merkiksi kyläkoulujen yhteyteen osana muuta kylätoimintaa. Lisäksi palvelusetelein voitai-
siin kannustaa ikääntyviä ihmisiä esimerkiksi yhteisille liikuntakursseille tai -tunneille. Työ-
ryhmä kannattaa opetusministeriön linjausta asettaa yhdeksi liikunnan tukipolitiikan pai-
nopisteeksi ikääntyvien liikuntapalveluiden saatavuuden kehittäminen.   

 

 4.5  Yrittäjyys luo hyvinvointia 

      Työryhmän ehdotukset: 

 Kyläkauppojen investointituki päättyy 2006. Huolehditaan yritystoiminnan tukemi-
sesta annettua lakia uudistettaessa, että esteet kyläkauppa- ja myymäläautotoimin-
nan tukemiselle poistetaan.  

 Myymäläauto on esimerkki pyörille siirretystä palvelusta. Selvitetään mahdollisuuk-
sia parantaa toiminnan kannattavuutta konseptia kehittämällä. 

 Selvitetään myös yhteispalveluauton (esim. päivittäistavarat, kirjasto, terveyspalve-
lut) toimivuutta sellaisilla haja-asutusalueilla, joissa ei ole enää palveluja. 

 Selvitetään sähköisen kaupankäynnin tarjoamia mahdollisuuksia haja-
asutusalueiden palvelujen turvaamiseksi. 

 Tuetaan kyläkauppojen palvelutarjonnan monipuolistamista mm: 

 kehittämällä lääkekaappijärjestelmää 

 luomalla lääkkeille samantyyppinen tilauspistejärjestelmä 

 Selvitetään edellytykset moniosaajakoulutukselle esimerkiksi siivous-, ruoanlaitto-  
ja kiinteistöpalveluissa pienyrittäjyyden edistämiseksi.  

 Maaseudun palveluverkostoja vahvistamalla luodaan uutta yrittäjyyttä ja työpaikko-
ja esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen korjaus- ja huoltotöihin sekä muihin mökkiläis-
ten palveluihin (mökkitalkkaritoiminta). 
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Kaupalliset palvelut toimivat liiketaloudellisin perustein. Ne edellyttävät syntyäkseen ja 
menestyäkseen kysyntää ja ostovoimaista asiakaskuntaa. Tätä ei syrjäseuduilla ole riittäväs-
ti. Mökkikunnissa loma-asukkaat ja kunnassa osa-aikaisesti asuvat tuovat oman, joissain 
tapauksissa merkittävänkin, lisänsä kaupallisten palvelujen kysyntään.  

Syrjäseutujen ikääntyvän väestön hyvinvoinnin kannalta keskeisiä kaupallisia palveluja ovat 
vähittäiskaupan palvelut, päivittäistavarakaupat ja erikoiskaupat, apteekit, postin palvelut 
sekä palvelu- ja hoiva-alan yritykset.  

Vähittäiskauppa on keskittynyt taajamiin nopeammin kuin väestö ja ostovoima. Ilmiö liit-
tyy kaupan rakennemuutokseen, jossa päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä on vähenty-
nyt ja pienet myymälät ovat menettäneet osuuttaan myynnistä suurimmille myymälöille. 
Tämä kehitys on ilmennyt myös kyläkauppojen vähentymisenä. Kuntien keskustaajamat 
ovat säilyttäneet palvelunsa paremmin. Laajemmat valikoimat ja erikoistavarat on haettava 
seutukunta- tai maakuntakeskuksien marketeista.   

Kuluttajatutkimuskeskuksen valmistumassa olevan tutkimuksen mukaan päivittäistavara-
kauppojen määrä taajamissa on viime vuosina hieman lisääntynyt, samanaikaisesti kun 
haja-asutusalueiden päivittäistavarakauppaverkko on edelleen harventunut3. Kun Suomessa 
vuonna 2003 oli 140 sellaista kuntaa, joiden haja-asutusalueilla ei ollut yhtään päivittäista-
varakauppaa, oli tällaisia kuntia vuonna 2005 jo 149 kpl. Haja-asutusalueiden myymälöiden 
vähentyminen on kuitenkin selvästi hidastunut.   

Haja-asutusalueilla asuvat joutuvat hakemaan palvelunsa muuta väestöä kauempaa. Päivit-
täistavarakaupan saavutettavuus on heikoin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Länsi-Suomen ja Ete-
lä-Suomen läänissä päivittäistavarakaupan saavutettavuus on noin viisi kertaa suurempi 
kuin Lapin haja-asutusalueilla ja noin kaksi kertaa suurempi kuin Oulun ja Itä-Suomen 
lääneissä.  

Haja-asutusalueilla hyväksytään huomattavasti pitemmät etäisyydet ruokakauppaan kuin 
taajamissa. Keskustaajamissa ja lähiöissä kohtuullisena etäisyytenä ruokakauppaan pide-
tään 0,5-1 kilometriä ja haja-asutusalueilla 2-5 kilometriä.4  Ikääntyneet pitävät kohtuullise-
na kuitenkin tätä pienempiä etäisyyksiä 

Pitkät asiointimatkat edellyttävät julkisen liikenteen palveluja ja niiden puuttuessa oman 
auton käyttöä. Ikääntyvän väestön osalta palvelujen saatavuus vaikeutuu liikkumismahdol-
lisuuksien heikentyessä. Riippuvuus kuljetuspalveluista lisääntyy. Tarvitaan myös ns. kau-
passakäyntiä korvaavia palveluita esimerkiksi kotihoidon toimesta. 

 

                                                 
3 Kuluttajatutkimuskeskus: Vuodesta 2003 vuoteen 2005 päivittäistavarakauppojen määrä taa-
jama-alueilla lisääntyi 2804 kpl:sta 2952 kpl:een. Haja-asutusalueiden päivittäistavarakauppojen 
määrä väheni samana aikana 655 kpl:sta 628 kpl:een.   
4 Vähittäiskaupan kehitys. Valtioneuvoston vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kaup-
paa koskevista erityiskysymyksistä, NNS 3/2006 
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Päivittäistavarakauppa 

Kyläkaupat muodostavat maaseudun kauppapalvelujen rungon. Kyläkaupalla tarkoitetaan 
haja-asutusalueella sijaitsevaa kauppaa, jonka päivittäistavaroiden vuosimyynti on alla 2 
miljoonaa euroa ja päivittäistavaroiden myymälän myyntipinta-ala on vähemmän kuin 400 
m25. Niihin luetaan myös myymäläautot ja -veneet. Kyläkauppojen lukumäärä on puolittu-
nut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 1990-luvulla kyläkaupat vähenivät noin 100 myy-
mälän vuosivauhtia. 2000-luvulla väheneminen on kuitenkin hidastunut. Vuonna 2005 
Suomessa oli 611 kyläkauppaa. 

Kyläkauppojen toimintaedellytyksiä on parannettu investointituella vuosina 2004-2006. 
Tuen taustalla oli huoli kyläkauppojen vähenemisestä. Investointitukea on voitu myöntää 
sellaiseen hankkeeseen, joka parantaa tai monipuolistaa kyläkaupan palveluja kuten kylmä-
laitteiden hankkimiseen tai myymälätilojen kunnostamiseen sekä kaupan toimintaa moni-
puolistavien oheispalvelujen investointeihin. Myös myymäläautot ja -veneet ovat olleet tuen 
piirissä.   

Myönnettävän investointituen osuus hankkeen menoista on voinut olla enintään 40 % ja 
suurin myönnettävä tuki 40 000 euroa. Tukea ovat myöntäneet työvoima ja –elinkeino-
keskukset. Tukipäätöksiä oli tehty kaikkiaan 341 ja rahaa jaettu yhteensä 3.4 miljoonaa 
euroa syyskuuhun 2006 mennessä. Tuki on mahdollistanut haja-asutusalueiden asukkaille 
ja kyläyhteisöille tärkeiden peruspalvelupisteiden säilymisen. Vaikka kyläkauppojen määrä 
väheni vuoden 2005 aikana noin 3,6 %, kasvoi niiden myynti noin 10,4 %, mikä ainakin osit-
tain johtuu investointituen myönteisestä vaikutuksesta6. 
 
Investointitukea ei enää ole tässä muodossa saatavissa vuonna 2007. Parhaillaan on kuiten-
kin vireillä yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1068/2000) uudistus, joka avaisi 
myös kyläkaupoille mahdollisuuden yritystukeen. Voimassa olevaan lakiin sisältyä työpaik-
kojen, tuotannon jalostusarvon tai palvelusten määrällisen kasvun vaatimus ehdotetaan 
jätettäväksi pois uudesta laista. Tämä muutos mahdollistaisi avustuksen antamisen myös 
kyläkaupoille. Ehdotus korostaa yritystoiminnan määrällisen kasvun ohella laadullista ja 
osaamiseen liittyvää kehitystä avustuksen myöntämisen edellytyksenä.   

Kyläkauppatoimintaa on elvytetty myös kehittämishankkeilla. Elinvoimaa kylille –hank-
keella on monipuolistettu kyläkauppojen palvelutarjontaa niin, että saman katon alla voisi 
saada esimerkiksi postin, apteekin, huoltamon, ekopisteen ja päivittäistavarakaupan palve-
luita. Hankkeessa oli mukana kevääseen 2005 mennessä122 kauppaa. Kauppojen palvelutar-
jonta on kartoitettu ja samalla laadittu seurantamenetelmä siihen, mitä kehittämistarpeita 
kullakin toimijalla on. Projektin tuloksena on syntynyt 13 työpaikkaa, 100 uudistettua työ-
paikkaa, 3 uutta kauppaa ja 200 uutta palvelua.  Kauppojen vaikutuspiirissä olleista kylistä 
50 prosentissa palvelutaso nousi.  

                                                 
 
6 Päivittäistavarakauppa ry:n tiedote 20.6.2006: Kyläkauppojen määrä väheni 23 myymälällä, 
mutta myynti kasvoi 28 M€ vuonna 2005. 



Ikääntyvän väestön palvelut syrjäseuduilla 
 

 44

Hanke päättyi lokakuun lopussa 2005. Tämän jälkeen kyläkauppatoiminnan kehittämistä 
on jatkettu Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) puitteissa. Tämänkin 
hankkeen tuloksena on jo syntynyt lukuisia uusia ja uudistettujen työpaikkoja. 

Kyläkaupat ovat erittäin innovatiivisia ja ovat käytännössä laajentaneet toimintakonsepti-
aan lähes kaikin mahdollisin lainsäädännön ja oman toimintakehyksensä mahdollistavin 
tavoin. Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii vuoden 2007 alkupuolella työnsä päättävä 
työryhmä, joka selvittää nykyiseen apteekkijärjestelmään perustuvan lääkejakelun kehittä-
mistä. Tällöin alueilla, joilla ei ole apteekkia tai sivuapteekkia, voitaisiin parantaa itsehoito-
lääkkeiden saatavuutta lääkekaappijärjestelmää kehittämällä. Tässä voitaisiin mennä askelta 
pitemmälle ja selvittää Alkon tilauspistejärjestelmän kaltaisen järjestelmän soveltamista 
lääkkeiden myyntiin. Monet Alkon tilauspisteistä sijaitsevat kyläkauppojen yhteydessä. 
Myös liikennepalveluita, palvelulogistiikkaa ja asiointiliikennettä kehittämällä voidaan luo-
da uusia toimintamalleja niin kyläkaupoille kuin muille yrityksille. 

Myymäläautot antavat merkittävän lisän syrjäkylien palveluille. Niillä on suuri merkitys 
reittien varrella asuville asiakkaille, joista suuri osa on autottomia ja iäkkäitä ihmisiä. Suo-
messa on toiminut viime vuosina hieman yli 60 myymäläautoa, mutta näyttää siltä, että 
autokannan vanhentuessa moni myymäläautoreitti loppuu ja asiakkaat joutuvat tavalla tai 
toiselle hankkimaan kauppapalvelunsa kauempaa. Myymäläautojen lukumäärä laski vuo-
desta 2003 vuoteen 2005 noin 17 %:lla7.  

Myymäläauto on hyvä esimerkki pyörille siirretystä palvelusta. Yhteispalveluautot voisivat 
olla yksi mahdollisuus kehittää myymäläautokonseptia ja turvata toiminnan jatkuminen. 
Erityisesti sellaisilla haja-asutusalueilla, joilla ei ole enää palveluja, tulisi kokeilla erilaisten 
yhteispalveluautojen (esim. päivittäistavarat, kirjasto, terveydenhoito) käyttöä.  

Valtioneuvoston vähittäiskauppaa koskevassa selonteossa arvioidaan, että hitaan kasvun ja 
taantuvien alueiden kohdalla kaupan suurten yksiköiden määrän arvioidaan saavuttaneen 
lakipisteensä. Näillä alueilla lisääntyvät kuitenkin edelleen huoltoasemien yhteydessä toimi-
vat liikennemyymälät. Oikein sijoitettuna liikennemyymälät voivat korvata myös kyläkaup-
pojen puutetta. Verkkokaupan (sähköisen kaupankäynnin) odotetaan edelleen lisäävän 
merkitystään erikoiskaupassa. Elintarvikkeiden hankinta verkon kautta on toistaiseksi ollut 
odotettua vähäisempää. Verkkokaupan kehittyminen myös elintarvikkeiden hankinnassa 
olisi  kuitenkin suuri merkitys erityisesti sellaisilla haja-asutusalueilla, joilla ei enää ole ruo-
kakauppoja.  

Yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen keinoin voidaan vaikuttaa vähittäiskaupan toi-
mintaedellytyksiin taajamissa mm. ohjaamalla suuryksiköiden sijoittumista ja huolehtimal-
la lähimyymälöiden vaatimasta riittävästä väestöpohjasta. Kuntien keskustaajamissa voi-
daan maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella parantaa kaupan toimintaedellytyksiä.  
Vähittäiskaupan palvelut ovat tärkeä elinympäristön laatutekijä, jolla voidaan lisätä taaja-
mien pitoa ja vetoa muuttotappioalueilla.  

                                                 
7 Sisäasiainministeriö 27/2006:Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2005. 
Lääninhallitusten suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. 
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Haja-asutusalueiden palveluihin ei sen sijaan kaavoituksen keinoin yleensä voida vaikuttaa. 
Mökkikunnissa on kuitenkin mahdollista ohjata yleiskaavoituksella loma-asutuksen sijoit-
tumista niin, että se tukee kyläkauppojen toimintaedellytyksiä. Haja-asutusalueilla kaupan 
palvelujen tulevaisuus on myymälätoiminnan kehittämisen ja yhteiskunnan tukitoimien 
varassa.   

 
Palveluyritykset 

Palveluyrittäjyyden ja siten yksityisten palvelujen tarjoamien mahdollisuuksien näkökul-
masta maaseudun ikääntyvälle väestölle on kaksi keskeistä kysymystä: mistä palveluyrittäjiä 
ja kuka maksaa palvelut?  

Samalla, kun muuttoliike vaikuttaa alueelliseen väestöjakaumaan, muuttuvat myös aluei-
den palvelutarpeet. Erityyppisillä alueilla on erilaisia palvelun kysyntätarpeita ja toisaalta 
resursseja palvelujen ostamiseen. Edellä on käsitelty päivittäistavarakauppaa, joka on perin-
teisesti edellyttänyt ja edellyttää toki edelleen palvelun tarjoajan ja asiakkaan kohtaamista, 
jossakin tietyssä fyysisessä paikassa. Kehittyvä tietotekniikka ja logistinen kehitys luovat 
uusia mahdollisuuksia tällaisissa palveluketjuissa, kuten on jo tullut todettua.  

Lainsäädäntöä kehittämällä tulisi luoda edellytyksiä nykyistä joustavampaan hallinnonrajat 
ylittävään palvelujen järjestämiseen. Erityisesti suurissa kaupungeissa kotitalousvähennys 
on vahvistanut palveluyrittäjyyttä ja parantanut työllisyyttä. Syrjäseutujen näkökulmasta 
samat hyödyt voisi kuvitella olevan saavutettavissa myös. Lisäksi lisääntyvä palveluyrittäjyys 
voisi luoda edellytyksiä vahvemmalle aluetaloudelle. Maatilojen etsiessä yhä kasvavassa 
määrin sivutuloja joko yrittäjyyden tai palkkatyön kautta, kotitalousvähennyksen voisi 
nähdä luovan edellytyksiä kaiken kaikkiaan myönteiselle kehitykselle, jossa erilaiset tarpeet 
kohtaisivat. Syrjäseutujen ihmiset tarvitsisivat samanlaisia palveluita kuin kaupungeissakin, 
eli arjen pyörittämiseen liittyviä luotettavia palveluita. 
 
Mökkikunnissa kasvava vapaa-ajan asuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia palveluyrityk-
sille. Mökkiläisten kysymiä palveluja ovat esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen korjaus- ja huol-
totyöt (mökkitalkkaritoiminta). 
 
Työryhmässä kuullun asiantuntijapuheenvuoron mukaan suurin ongelma kuitenkin on se, 
että kotitalousvähennyksen hyödyntämiseksi ei ole yrityksiä eikä työntekijöitä. Lisäksi syrjä-
seudulla asuvien ikääntyvien ihmisten kyky maksaa palveluista on usein hyvin rajoittunut.  
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4.6  Vastuu voimien kokoamisesta 
 

 

Työryhmän ehdotukset: 

• Laaditaan toimintaohjelma harvaan asuttujen alueiden palveluiden varmistamiseksi 
valtion palveluissa: yhteispalvelupisteet, henkilöstöresurssit ja osaaminen. 

• Luodaan valtakunnalliset tavoitteet ja kriteerit yhteistyöhön kolmannen sektorin ja 
yritysten kanssa viranomaispalvelujen täydentämiseksi. Tämä edellyttää lainsäädän-
nön arviointia. 

• Varmistetaan ikääntyvän väestön mahdollisuudet käyttää yhteispalvelupisteiden 
palveluja tuetusti, kuten on suunniteltu. 

 

 

 

Laajassa harvaanasutussa pienen väestömäärän maassa pitkät etäisyydet aiheuttavat kaikis- 
ta toimenpiteistä huolimatta pysyväisluonteisia eroja palvelujen saatavuudessa ja laadussa. 
Näin on siitä huolimatta, että Suomen lainsäädännössä korostuu vahvasti tasa-arvon näkö-
kulma. 

Laajassa harvaanasutussa pienen väestömäärän maassa pitkät etäisyydet aiheuttavat kaikis- 
ta toimenpiteistä huolimatta pysyväisluonteisia eroja palvelujen saatavuudessa ja laadussa. 
Näin on siitä huolimatta, että Suomen lainsäädännössä korostuu vahvasti tasa-arvon näkö-
kulma. 

Nykynäkymällä laitojaan myöten asuttu maamme on muuttumassa keskusten ja niiden 
lähialueiden sekä pääliikenneväylien kehystämäksi.  Näiden kehysten ulkopuolella voidaan 
nähdä asutuksen kehittyvän vuosikymmenien aikana väestön mieltymysten, elinkeinojen 
kannattavuuden ja joka vapaa-ajan asutuksen pohjalta. Valtion ja kuntien täytyy yhdessä 
kehittää tämän syvenevän kehityksen myötä seuraavia kielteisiä ilmiöitä ennaltaehkäisevää 
monialaista yhteistyötä. Tämä toki on ollut suurin haaste hyvinvointipalvelujen järjestämi-
sessä jo pitkään. Sisäasiainministeriön tulee jatkaa kehityshankkeitaan harvaanasuttujen 
alueiden palveluiden turvaamiseksi laatimalla ohjelman valtion palveluiden varmistamiseksi 
joka puolella Suomea.  

Valtion ja kuntien on yksin ja yhdessä uudistettava logistisia järjestelmiä kaikilla tasoilla, 
otettava käyttöön teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, tehostettava yhteistyötä kol-
mannen sektorin kanssa ja luotava edellytyksiä kansalaisten halulle oman vastuun lisäämi-
seksi fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Kansalaisten turvallisuuspalveluista 
on pidettävä huolta myös haja-asutusalueilla. 

Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämis-
tarpeista vuodelta 2005 sisältää arvion hallinnon nykytilasta maassamme painottaen tule-
vaisuuden haasteita ja hallinnon uudistamisen tarpeita. Keskeisinä painopisteinä nähdään 
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palvelujen saatavuuden turvaaminen, hallinnon tehokkuus ja taloudellisuus sekä demo-
kraattisen ohjauksen turvaaminen. 

Selonteon mukaan kansalaisten peruspalvelut ovat Suomessa keskimäärin hyvällä tasolla. 
Niiden saatavuudessa on kuitenkin eroja alueellisesti ja palveluverkko on heikkenemässä. 
Palvelujen tasossa tapahtuu myös eriytymistä taloudellisen tilanteen mukaan. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa arvioidaan monin tavoin julkisten palvelujen järke-
vää järjestämistä. Osana tarkastelua on ollut ja tulee olemaan myös valtion palvelut. Myös 
valtion palveluiden osalta tarvitaan voimien kokoamista ja asiantuntijuuden keskittämistä. 
Tämän tulee tapahtua kuitenkin niin, että ne palvelut, joita useimmiten tarvitaan, ovat saa-
vutettavissa joko henkilökohtaisesta tai sähköisesti esimerkiksi yhteispalvelupisteissä. Valti-
on paikallishallinnon toimipaikkaverkko pyritään säilyttämään riittävän kattavana.     

Valtion aluehallinnon merkittävimmät virastot ovat lääninhallitukset, työvoima- ja elinkei-
nokeskukset (TE -keskus) ja alueelliset ympäristökeskukset. Lisäksi on erilaisia muita erilli-
siä yksiköitä. Valtion paikallishallinnon perusyksikkö on kihlakunta. 

Osa valtion viranomaistehtävistä hoidetaan välillisessä valtionhallinnossa.  Merkittävin täl-
lainen toimija on jo mainittu KELA. Valtion markkinaehtoista toimintaa varten on perus-
tettu liikelaitoksia sekä valtion kokonaan tai osaksi omistamissa osakeyhtiöissä. Valtion 
paikallisista toimijoista Verohallinnon toimipisteiden määrää on vähennetty erityisesti maa-
seudulla. On myös arvioitu, että KELA:n ja työvoimahallinnon paikallistoimistojen sekä 
poliisin toimipisteitä määrä tulee vähenemään selvästi lähivuosina. 

1990-luvulla valtionhallintoon on tuotu julkisten palvelusitoumusten, laatukäsitteiden ja 
laatustrategioiden periaatteet. Julkisten palvelujen arvioinnissa käytetään nykyisen yhteiseu-
rooppalaista viitekehystä.  

Sähköisen asioinnin edistämiseksi on myös toteutettu useita erilaisia hankkeita. Näillä 
hankkeilla on paitsi haluttu kehittää julkishallinnon sisäistä toimintaa ja luoda uusia te-
hokkaampia työskentelytapoja niin, myös tuottaa uusia tietotekniikkaa ja tietoverkkoja 
hyödyntäviä palveluita kansalaisten suoraan käyttämiin palveluihin.  

Vaikka Suomi on edistynyt hyvin kansainvälisissä vertailuissa tietoyhteiskuntakehityksen 
osalta, ei hallinnon sähköinen asiointi ole edennyt niin kuin takavuosina on toivottu. Säh-
köinen henkilökorttijärjestelmä on otettu käyttöön, mutta sillä on toistaiseksi vielä varsin 
vähän käyttäjiä. On kuitenkin selvää, että eduskunnan edellytettyä useaan otteeseen, että eri 
virastojen sähköisten palvelujen tulisi olla laajasti sähköisellä henkilökortilla käytettävissä, 
että kehitys etenee tähän suuntaan.  

Tästä on esimerkkinä vahva tahto yhteispalvelupistejärjestelmän voimakkaaseen kehittämi-
seen. Yhteispalvelua koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Yhteisellä asiakaspal-
velulla pidetään yllä palveluverkkoa, lisätään paikallisen verkon tuottavuutta ja säästetään 
tilakustannuksia. SM:n tulevaisuuskatsauksen mukaan tavoitteena on, että otettaisiin käyt-
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töön verkotettuja palvelujärjestelmiä, joiden avulla tuotetaan räätälöidysti asiakkaiden tar-
vitsemia palveluja eri organisaatioiden yhteisten palvelujärjestelmien avulla. Kansalainen 
voisi tällöin saada haluamansa palvelut joko itsenäisesti internetiä käyttäen tai yhteispalve-
lupisteessä neuvojan avustamana. 

Tavoitteena on, että vuoden 2007 aikana kunnat, valtion paikallishallinnosta vastaavat vi-
ranomaiset ja KELA laativat suunnitelmat yhteispalveluun soveltuvien palvelujen järjestä-
misestä yhteistyössä. Yhteispalvelujen isäntinä ja hallinnoijina toimisivat ainakin lääninhal-
litukset, kunnat ja KELA. Tällöin toimivaltainen viranomainen sopii toisen tahon kanssa, 
että se tuottaa asiakaspalvelujen tilaajan puolesta. Tilaaja säästyy tällöin sellaisten toimipis-
teiden ylläpitämisestä, joissa asiointi on vähäistä ja asiakaspalvelun tuottajan oma toimipis-
te vahvistuu. Tämä voi vahvistaa tulevaisuudessa merkittävästi valtion palvelujen riittävän 
turvaamisen edellytyksiä maaseudulla. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä esimerkiksi haja-
asutusalueen autottoman ikääntyvän väestön osalta, vaan näin järjestetyt valtion palvelut 
ovat sinänsä myönteinen osa sitä palvelukokonaisuutta, joka heille jo lähivuosien tavoitteel-
lisissa palvelusuunnitelmissa luodaan. 

Lisäksi KuntaIT- ja ValtIT-hankkeet sekä pyrkimys JulkIT-yksikköön, joka vastaisi koko-
naisvaltaisesti julkisen sektorin tietoyhteiskuntakehityksestä liittyvistä asioista, on osoitus 
vahvasta tahdosta erilaisten järjestelmien yhteensovittamiseen ja kustannustehokkuuden ja 
käytettävyyden parantamiseen julkisen sektorin palveluissa. Esimerkiksi terveydenhuollon 
järjestelmien kehittäminen luo merkittäviä edellytyksiä vapautuvien resurssien suuntaami-
seen suoraan ikääntyvän väestön hoitoon, mikäli niin halutaan. Julkishallinnon tieverkko-
palvelut tulee hoitaa asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti reaaliaikaisina yhteisinä prosesseina 
julkishallinnon sisällä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Eri puolilla Suomea käynnistyvän yritystoiminnan tärkein kumppani alkuvaiheessa on 
usein TE-keskus. TE-keskukset ovat merkittäviä toimijoita alueidensa kehittäjinä. Vaikka 
kehitys tässä suhteessa on ollut myönteistä, ei keskusten toimintaa kuitenkaan voi pitää 
niin ennakoivan aktiivisena kuin se voisi olla. TE-keskuksissa tiedostetaan melko hyvin alu-
een ja eri sidosryhmien ja asiakkaiden keskeiset tarpeet ja odotukset. Myös lääninhallitusten 
asiantuntemusta peruspalvelujen arvioinnista voisi paremmin hyödyntää tässä työssä. 

TE-keskuksissa näyttäisi selvitysten valossa olevan kuitenkin tarvetta asiakaslähtöisyyden ja 
aktiivisen yhteydenpidon vahvistamiseen, palvelujen kohdentamiseen asiakkaiden tarpeisiin 
sekä palvelutuotteen parantamiseen. TE-keskusten kolmella päälinjalla, maaseutuasiat, työ-
voima-asiat ja elinkeinoasiat, on kullakin yksin ja erityisesti yhdessä mahdollisuudet vahvis-
taa sellaisia palveluketjuja ja hankkeita, joilla voitaisiin edistää syrjäseutujen ikääntyvien 
ihmisten palveluja, kehittää maaseudun palveluyrittäjyyttä, tukea uusia hyvinvointiteknolo-
gian innovaatioita ja edistää julkisen talouden tehokkuutta. Operatiivisen toiminnan kol-
men ministeriön ohjaus koetaan putkiohjaukseksi ja haitaksi osastojen väliselle yhteistyölle 
ja todellisille voimien kokoamiselle. 

Konkreettisena ongelmana työryhmän toimeksiannon näkökulmasta voidaan lukea esimer-
kiksi se, että TE-keskusten asiakkaat kokevat maaseutuosastojen voimavarojen olevan liian 



Ikääntyvän väestön palvelut syrjäseuduilla 
 

 49

sidottuja valvonta- ja tarkastustoimintaan eikä maaseutuelinkeinojen ja maaseudun yhtei-
sölliseen kehittämiseen.  

Tasapainottava alueellinen kehittämispolitiikka edellyttää myös syrjäisempien seutujen 
aktivoimista, osaamisen lisäämistä ja resurssien kohdentamista innovatiivisen toiminnan 
vahvistamiseen. Tämä asettaa haasteita TE-keskuksille, mutta toki myös muille valtion vi-
ranomaisille paikallisessa kehittämistoiminnassa. Hallinnonrajat ylittävä kehittämistyö 
edellyttää maakunnallisten voimavarojen kokoamista mukaan lukien yliopistot. Maakunti-
en liitoilla on tässä oma tärkeä roolinsa. 

Alueelliset ympäristökeskukset hoitavat ympäristöhallinnon tehtäviä aluehallinnossa. Alueelli-
nen ympäristökeskus huolehtii toimialueellaan sille säädetyistä tai määrätyistä ympäristön-
suojelua, alueiden käyttöä, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, rakentamisen 
ohjausta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa koskevista tehtävistä. Alueellisilla ympäristökes-
kuksilla on siten monia tehtäviä, jotka vaikuttavat myös syrjäisten alueiden elinympäristön 
laatuun ja välillisesti myös yritystoiminnan edellytyksiin.  

Alueellisilla ympäristökeskuksilla on monia tehtäviä, jotka vaikuttavat myös syrjäisten alu-
eiden elinympäristön laatuun ja välillisesti myös yritystoiminnan edellytyksiin.  Alueelliset 
ympäristökeskukset muun muassa edistävät ympäristön- ja maisemanhoitoa, ympäristön 
kunnostusta sekä mahdollisuuksia virkistäytyä luonnossa; kulttuuriympäristön hoitoa ja 
kulttuuriperinnön vaalimista sekä vesihuoltoa. Lisäksi ne huolehtivat vesistöjen käyttö- ja 
hoitotoiminnasta ja tulvasuojelusta sekä ympäristönhoito-, vesihuolto- ja vesistötöiden 
toteuttamisesta. Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat kuntien kaavoitus ja 
rakennustoimen hoitoa. Sellaisilla ranta-alueilla, joilla ei ole voimassa asemakaavaa tai suo-
raan rakentamiseen oikeuttavaa yleiskaavaa, rakentamiseen tarvitaan alueellisen ympäristö-
keskuksen myöntämä poikkeamispäätös.   

SM:n tulevaisuuskatsauksen mukaan peruspalvelujen arvioinnin osana kehitetään paikka-
tietoportaali, joka sisältää mahdollisimman ajantasaiset paikka-, volyymi- ja laatutiedot 
keskeisten peruspalvelujen tarjonnasta ja väestötietoihin pohjautuvia mahdollisimman 
ajantasaisia tietoja palvelujen kysynnästä. Kunnat ja muut peruspalveluja tuottavat organi-
saatiot ilmoittavat nämä tiedot kyseisen hallinnonalan ylläpitämiin tietokantoihin, josta ne 
siirtyvät lääninhallitusten ylläpitämään paikkatietoportaaliin. Järjestelmästä on tarkoitus 
rakentaa siten, että se olisi mahdollisimman kevyt, eikä aiheuttaisi juurikaan lisätyötä palve-
lujen tuottajille. Portaalin tarkoituksena on tuottaa tietoa palvelurakenteista ja palvelujen 
tuottamisesta päätöksiä tekeville tahoille. Portaalin tiedot olisivat käytettävissä soveltuvin 
osin internetissä, jolloin niistä voisi saada tietoa palveluista, palvelurakenteista ja niiden 
muutoksista maan eri osissa myös muut viranomaiset, yritykset, kansalaiset, järjestöt ja 
media.                                                                                                                                                                                    
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4.7 Kolmas sektori voi olla kumppani ikääntyvien ihmis-
 ten palveluaukkojen täydentämisessä syrjäseuduilla 
 

 

Työryhmän ehdotukset: 

 Luodaan kestävät kansalliset toimintatavat yleishyödyllisille yhteisöille toimia osan 
hallinnon kumppanuushankkeita palvelujen järjestämisessä. 

Julkisella sektorilla luodaan edellytyksiä tilaaja-tuottajamallin käyttöönotolle osana kunta- 
ja palvelurakenneuudistusta ja muita hallinnon kehittämishankkeita. Yksityisen ja kolman-
nen sektorin kasvavaa osuutta tullaan ottamaan myös huomioon lainsäädännön kehittämi-
sessä, organisaatioiden toiminnassa, resursseissa ja valtuuksissa.  

Järjestöt tuottavat jo eri puolilla palveluja, joiden merkitys paikallisesti viranomaistoimin-
nan täydentäjinä voi olla hyvin suuri.  Esimerkiksi sopimuspalokuntien rooli on aivan kes-
keinen syrjäseutujen ja haja-asutusalueiden turvallisuuspalveluissa. Suurena haasteena on 
se, miten mielenkiinto vapaaehtoista järjestötoimintaa kohtaan säilyy myös tulevaisuudessa. 
SM:n tulevaisuuskatsauksessa ehdotetaan selvitettäväksi korvaus- ja kannustinjärjestelmiä 
vapaaehtoisen järjestötoiminnan tukemiseksi erityisesti tapauksissa, joissa järjestöjen toi-
minta liittyy olennaisesti viranomaisten palvelutuotantoon. Työryhmä kannattaa ehdotus-
ta. 

Aktiivinen kansalaisjärjestötoiminta on jo arvo itsessään sosiaalisen pääoman ja yhteisölli-
syyden vahvistamisessa, eikä sitä tietenkään tulisi arvioida vain sen mukaan, miten sen toi-
minta palvelee julkisen hallinnon tavoitteita. Järjestötoiminnan ja koko kansalaisyhteis-
kunnan vireyttä varmasti edistää jo ihan se, että sen perusluonnetta arvostetaan laajasti 
yhteiskunnassa, eikä sitä nähdä vain eräänlaisena jäännöseränä ja omia palvelurakenteitaan 
karsivan julkisen sektorin hyvinvointiaukkoja täydentävänä strategisena toimijana. Valtio ja 
kunnat näkevät kansalaisjärjestöt mielellään tietyssä roolissa ja toisaalta kansalaisjärjestöt 
odottavat niiltä omista lähtökohdistaan kohtuullisina pitämiään toimia. Odotukset ovat 
siis usein ristiriitaisia.  

Jos jotakin tehtävää ei kyetä hoitamaan julkisen sektorin omin voimin, sitä tuskin pystytään 
pitemmän päälle hoitamaan kansalaisjärjestöjenkään toimesta. Kansalaisyhteiskuntaa voi, 
eikä pidä yrittää valjastaa rationaaliseksi julkisen sektorin jatkeeksi. On kuitenkin kannatet-
tavaa luoda yhteisiä edellytyksiä kansalaisyhteiskunnan yleisten toimintaedellytysten vahvis-
tamiseksi niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Esimerkiksi paikallistasolla kunnalla 
on parhaat edellytykset koota yhteen eri järjestöjen edustajia ja rakentaa erilaisia verkostoja. 
Vahva ja elävä paikallinen kansalaisjärjestökenttä on luultavasti myös altis vuoropuheluun 
ja erilaiseen hanke- ja muuhun kehittämistoimintaan esimerkiksi ikääntyvän väestön ase-
man kohentamiseksi syrjäseuduilla.   

Työryhmässä asiantuntijana kuullun Ritva Pihlajan mukaan julkisen sektorin resurssien 
niukentuessa ja väestön ikärakenteen vanhetessa on maaseutukuntiin etsittävä uudenlaisia 
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keinoja turvata asukkaiden tarvitsemat palvelut. Olosuhteet ja toimintaympäristö ovat 
maaseudulla erilaiset kuin kaupungeissa ja keskuksissa. Välimatkat ovat pitkiä, asukkaita 
on vähän, maksukykyisiä ja -haluisia asiakkaita on harvassa. Vaihtoehtoisia palvelujen tuot-
tajia on vähemmän kuin keskuksissa. Näissä olosuhteissa on palvelujen tuottamiseksi etsit-
tävä paikallisista resursseista ja tarpeista lähteviä pienimuotoisia ratkaisuja. Nämä palvelut 
voivat olla kunnan, yksityisten yritysten tai kolmannen sektorin tuottamia.  

Kolmas sektori on yksi vaihtoehto palvelujen tuottajien moninaisessa joukossa. Maaseudun 
asukkaiden yhteistoiminta ja kylätoiminta tarjoavat vahvan pohjan kehittää pitkäjäntei-
sempää ja organisoituneempaa yhteistyötä palvelujen tuottamiseksi kylien asukkaille.  

Erilaisia hyviä esimerkkejä maaseudun kolmannen sektorin palveluntuottajista on olemas-
sa. Nämä esimerkit voivat kertoa osaltaan myös siitä, että osallistumalla itse palvelujen 
tuottamiseen maaseudun asukkaat voivat kokea aidosti mahdollisuuksia vaikuttaa omaa 
asuinympäristöään koskeviin asioihin.  

Yksin kolmannen sektorin varaan palvelujen tuottamista ei luonnollisestikaan voida siirtää, 
vaan kolmannen sektorin tuottamat palvelut täydentävät kunnallisia ja yritysten tuottamia 
palveluja. Julkisella sektorilla on vastuu aina palvelujen järjestämisestä. Ilman julkisen sek-
torin osallistumista palvelujen suunnitteluun, valvontaan ja rahoitukseen ei kolmaskaan 
sektori pysty palveluja tarjoamaan. 

Ritva Pihlajan mukaan kolmannen sektorin toiminnan kehittyminen on kiinni monista 
käytännön tekijöistä: 

 sosiaalisista ja kulttuurisista resursseista 

 ihimillisistä resursseista 

 poliittis-hallinnollisista resursseista ja  

 taloudellisista resursseista. 

Yksi keskeisimmistä tekijöistä on se, löytyykö kylästä tai alueelta riittävästi aktiivisia ja 
osaavia ihmisiä. Tärkeää on positiivinen, kehittämiseen uskova ilmapiiri, ihmisten taito ja 
halu tehdä yhteistyötä, luottamus sekä avoin tiedon kulku. Kolmannen sektorin kehittymi-
sen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta olennaisinta on se, että toiminnassa on mukana 
aktiivisia ja innostuneita ihmisiä, joilla on halua, taitoa ja myös taloudellisia mahdollisuuk-
sia tehdä työtä yhteiseksi hyväksi. Niin ikään järjestön työnjaon sekä luottamushenkilöiden 
että mahdollisen palkatun henkilökunnan kesken on oltava toimiva, ja hallinnon ja talou-
den pitää olla hyvin hoidettu.  

Lainsäädännön, ammatillisen osaamisen ja kumppanien toimintatapojen ja -kulttuurin 
tuntemiseen on panostettava. Nämä ovat tekijöitä, joiden olemassaolo ja kehittyminen ovat 
kiinni ennen kaikkea järjestöjen itsensä toiminnasta ja niistä henkilöistä, jotka järjestöissä 
toimivat. Olennaista on kuitenkin huomata, että maaseudun kehittämisen toiminta-
ryhmille, maaseudun kolmatta sektoria lähimpänä olevalle kehittäjä- ja rahoitustoimijalle 
olisi jatkossakin tärkeää ohjata riittävää rahoitusta tavalla tai toisella.  
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Koko kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti palvelujen tuotantoon tavalla tai toisella osallistu-
vien järjestöjen näkökulmasta on haasteeksi noussut ihan viimeaikoina niiden toiminnan 
suhde markkinoihin ja EU:n edellyttämään eri palvelutuottajien tasavertaiseen kohteluun. 
Sama haaste näyttäytyy yritysten suhteen terveen yritystoiminnan kilpailuedellytysten tur-
vaamisesta. Mikäli maaseudun palveluyrittäjyyttä halutaan vahvistaa, ei voi samanaikaisesti 
tukea tai kohdella eri tavoin muita yhteisöjä. Toisaalta kaikki osapuolet tunnustavat, että 
yritystoiminnalla ja kansalaisjärjestöillä tulee olla oma roolinsa. Elävä maaseutu edellyttää 
yhteisöllisyyttä ja yrittäjyyttä. 

Maaseudun ja maaseutukylien palvelujen kannalta nämä kilpailuun liittyvät kysymykset 
ovat kuitenkin hankalia. Minkälaista kilpailua harvaan asutulla, pitkien välimatkojen maa-
seudulla on mahdollista kehittyä? Kuinka paljon maksukykyistä ja maksuhaluista potenti-
aalista asiakaskuntaa on olemassa?  

Maaseudun ikääntyvien ihmisten näkökulmasta kilpailunäkökohtia tärkeämpi kysymys 
tulevaisuudessa varmuudella se, kuka pitää huolen siitä, että palveluja ylipäätään on saata-
villa? Kuka tuottaa palvelut ja ennen kaikkea, miten ne rahoitetaan?  

Lisäksi vuoden 2005 aikana nousi esille kansalaisjärjestöjen verokohteluun liittyvät ongel-
mat, kun verohallinto muutti ohjeitaan tällaisten yhteisöjen käsittelystä verovelvollisina. 
Kyse oli tilanteista, joissa perinteisesti jo pitkään yleishyödyllisinä toimineet yhteisöt luet-
tiin yrityksen kaltaisiksi tuloverolain tulkinnassa.  

Vuoden 2006 aikana verohallinto on yhdessä oikeusministeriön, valtionvarainministeriön ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin, joiden on kansalaisjär-
jestöjen antaman palautteen perusteella vaarantavan yleishyödyllisen ja yhteisöllisen vero-
vapaan toiminnan. Asia on moniselkoinen, tulkinnanvarainen ja vaatii selvittelyä myös jat-
kossa. 

Oikeusministeriössä on toiminut vuoden 2006 aikana osana kansalaisvaikuttamisen poli-
tiikkaohjelmaa Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmä, joka on selvittänyt 
ja pyrkinyt tekemään ehdotuksia edellä mainittuihin ongelmiin liittyen. Työryhmälle annet-
tiin toimeksi tehdä kokonaisarvio kansalaisyhteiskunnan toiminnan edellytyksiin vaikutta-
vista muutoksista ja sen pohjalta ehdotukset sellaisiksi säädösmuutoksiksi, jotka tukevat 
kansalaisyhteiskuntaa ja kannustavat julkisia palveluita täydentävää vapaaehtoistyötä ja 
vertaistukea. Työryhmän tuli esittää myös yleishyödyllisyyden määritelmä. 

Työryhmä kartoitti ja pyrki kuvailemaan järjestöjen harjoittamaa toimintaa, joka voitiin sen 
näkemyksen mukaan jakaa kolmeen osaan: kansalaisjärjestötoimintaan, yleishyödylliseen 
palvelutoimintaan ja elinkeinotoimintaan. Työryhmä pyrki kategorisesti kuvaamaan kun-
kin toiminnan tunnusomaisia piirteitä eväiksi esimerkiksi yleishyödyllisen ja elinkeinotoi-
mintana pidettävän palvelutoiminnan rajan määrittelemiseksi. Työryhmä korosti, että ra-
janveto tehdään aina yksittäistapauksissa ja tällöin on otettava huomioon myös Euroopan 
unionin asettamat puitteet. 
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Työryhmä esitti, että valtioneuvosto tekisi periaatepäätöksen kansalaisjärjestöjen toiminta-
edellytysten edistämiseksi. Periaatepäätöksessä tunnustettaisiin järjestöjen keskeinen asema 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Samalla esitettäisiin asettavaksi Kansalaisyhteiskuntapolitii-
kan neuvottelukunta, jonka tehtävänä olisi mm. tehdä ehdotuksia valtioneuvostolle tarvit-
tavista toimenpiteistä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kehittämi-
seksi. Osana tätä työtä työryhmä esitti, että kaikille ministeriöille ja mahdollisuuksien mu-
kaan myös kunnille tulisi luoda kansalaisjärjestöstrategia. 

Työryhmä esitti myös, että valtioneuvosto käynnistää yleishyödyllisiä palveluja koskevan 
kansallisen strategian valmistelun. Sen tehtävänä on määritellä tarpeen mukaan sektorikoh-
taisesti mitä tarkoitetaan yleishyödyllisillä palveluilla ja miten ne kansallisesti rahoitetaan ja 
organisoidaan ottaen huomioon myös EU:n yleishyödyllisiä palveluja koskevan sääntelyn. 
Työryhmä teki myös esityksiä kansalaisjärjestöjen verotukseen ja rahoitukseen liittyen. 
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5   Työryhmän yhteistyökuntien tilannekatsaus 
 

Työryhmä on kysynyt toukokuun 2006 aikana valituilta kunnilta niiden halukkuutta olla 
yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa työryhmän työn tukemiseksi. (liite 2) 

Selvityksen taustalla mukana olleiden kuntien osalta voidaan osoittaa seuraavia nykytilaa ja 
samalla tulevaisuuden haasteita alustavasti avaavia tietoja: 

Taulukko 5.   Eräiden kuntien väestö-, pinta-alatiedot ja asukastiheys vuonna 2004 sekä 
 65-vuotiaiden määrä  vuonna 2004 ja ennuste vuodelle 2015  

 
    asukasta           pa/km2        as/maa-km2        65 v nyt     >65 v vuonna 2015 
 
Kestilä 1683 601 2,8 23,7 % 27,6 % 
Pulkkila 1680 381 4,4 21,4 % 27,7 % 
Piippola 1347 455 3,0 19,3 % 22,4 % 
 
Kyyjärvi 1693 449 3,8 22,4 % 27,4 % 
Perho 3005 751 4,0 16,2 % 23,5 % 
Soini 2667 552 4,8 22,6 % 27,9 % 
 
Ilomantsi 6358 2770 2,4 26,4 % 33,4 % 
Juuka 6177 1503 4,1 23,1 % 30,4 % 
 
Salla 4683 5743 0,8 26,3 % 32,8 % 
Savukoski 1329 6421 0,2 21,6 % 30,0 % 
 
Artjärvi 1540 176 8,7 25,6 % 29,2 % 
Pukkila  1992 144 13,8 16,4 % 22,4 % 
 

Nämä tiedot luovat pohjaa luovat pohjaa sille palvelukokonaisuuksia käsittelevälle tarkaste-
lulle, jota työryhmä on suorittanut. 

Työryhmä on lähettänyt vuoden 2006 kesäkuun alussa valituille maaseutukunnalle kyselyn 
koskien niiden ratkaisuja ikääntyvän väestön palvelujen järjestämisessä. Kyselyyn vastasivat 
Kyyjärvi, Perho, Soini, Juuka, Ilomantsi, Piippola, Kestilä, Pulkkila, Salla, Savukoski, Artjärvi 
ja Pukkila. 

Käynnistettäessä työryhmän työtä nähtiin tärkeäksi, että saadaan ajantasaista tietoa vali-
koidulta kuntajoukolta työn toimialaan kuuluvissa asioissa. Erilaista tilastoaineistoa toki 
on olemassa yllin kyllin kuntia koskien näissä asioissa, mutta työn taustaksi on haluttu 
saada myös kuntien näkemyksiä omasta tilanteestaan näiden tehtävien hoitamisessa sekä 
niistä haasteista, joita ne edessään näkevät. Toki pyydetty numeroaineistokin on tarjonnut 
arvokasta tietoa nykyisestä tilanteesta, mutta sillä on myös haluttu peilata kuntien antamia 
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tietoja muista lähteistä saatuihin tietoihin yleisellä tasolla. Lähes jokainen kunta on ollut 
tavalla toisella mukana jossakin hankkeessa, jossa on selvitetty tai mietitty ikääntyvän väes-
tön palveluita joko omassa hankkeessaan tai osana laajempia alueellisia selvityksiä, viimeis-
tään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. 

Työryhmän työn kannalta mielenkiintoista saadussa aineistossa on ollut tarkastella sitä, 
miten hyvin kuntien kuvaus omasta tilanteestaan eri asiakohdissa vastaa yleisiä käsityksiä ja 
miten niiden suunnitelmat tunnistavat niitä erityisiä haasteita, joita työryhmä on työssään 
erityisesti nostanut esille.  

Työryhmä on päättynyt saadun aineiston perusteella erikseen ratkaista mahdolliset jatko-
toimet koko kuntajoukon osalta tai erikseen, mikäli siihen nähdään tarvetta tai erityisiä 
edellytyksiä. Työryhmä on nähnyt mahdollisena, että joillekin kunnille voitaisiin niiden 
antamien tietojen perusteella tarjota tai selvittää mahdollisuuksia tarjota tukea tai kump-
paneita erityistä mielenkiintoa herättäviin paikallisiin kokeiluihin tai kehittämishankkei-
siin.  

5.1   Paikalliset perustiedot  
 
Ryhmä 1: Kestilä, Piippola ja Pulkkila                                                                                                 

Kunnat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla noin 100 kilometrin päässä maakuntakeskuksesta 
Oulusta. Kunnat näkevät, että ikääntyvän väestön ongelmat hieman eri painotuksin. Kesti-
län kunnan näkökulmasta suurin haaste on tällä hetkellä yksin keskustaajaman ulkopuolel-
la asuvat ikääntyvät ihmiset ja jo lähitulevaisuudessa yli samassa tilanteessa olevat yli 75-
vuotiaat ihmiset. Piippolan kunta ei näe juuri nyt välittömiä ongelmia, mutta lähitulevai-
suudessa haasteena nähdään dementiaa sairastavien määrän kasvu ja hoito. Pulkkilan kun-
nan mukaan ongelmia nähdään tällä hetkellä asuntojen varustetasossa ja keskustaajaman 
ulkopuolella asuvien palveluissa. Lähitulevaisuudessa erityisenä haasteena nähdään myös 
siellä keskustaajaman ulkopuolella asuvat yli 75-vuotiaat ihmiset. 

Säännölliset julkiset liikenneyhteydet kyliltä kunnan keskustaajamaan lukuun ottamatta 
koululaiskuljetuksia ovat vähentyneet näissä kunnissa. Esimerkiksi Pulkkilan kunnan vas-
tauksessa arvioidaan silti, että liikennepalvelu on riittävää. Siellä asiointiliikenteen alaraja 
on 2 matkustajaa/kyyti.  

Ikääntyvät kunnan keskustaajaman ulkopuolella asuvat ihmiset ovat käytännössä joko 
kunnan tarjoaman asiointitaksin tai itse kustantamansa taksiliikenteen varassa. Esimerkiksi 
Piippolassa kunta järjestää kerran viikossa kaukaisimmista kylistä kyydin keskustaan ”kut-
sutaksiperiaatteella”.    

Asumisen osalta ikääntyvälle väestölle tarkoitettujen asuntojen määrä nähdään sopivana 
sekä nyt että viiden vuoden tähtäimellä. Vastauksissa myönnetään kuitenkin, että enemmän 
huomiota vaativien asukkaiden osalta pienkotien tai vastaavien perustamisella voi olla tar-
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vetta olemassa olevien paikkamäärien puitteissa. Olemassa olevien asuntojen korjaustoi-
menteisiin tulee varautua muutaman asunnon osalta kuntaa kohden vuodessa. 

Kuntien välille on pieniä eroja liittyen siihen, miten ne arvioivat työntekijöiden ja omaishoi-
tajien saatavuutta. Joka tapauksessa kotona tapahtuva hoito nähdään tavoiteltavampana ja 
edullisempana kuin laitoshoito. 

Ikääntyvän väestön harrastus- ja kulttuuritoiminnan osalta tärkeänä nähdään seurakuntien 
aktiivinen toiminta, järjestöt, kirjasto ja kansalaisopisto. Kuitenkin esille nousee myös suo-
raan ikääntyville ihmiselle suunnatun harrastustoiminnan tarve. Kolmannen sektorin kans-
sa tehtävälle yhteistyölle nähdään mahdollisuuksia erilaisessa viriketoiminnassa.  

Suurten ikäluokkien paluumuuttoon kotiseudulleen kunnat eivät näe sisältyvän erityisiä 
mahdollisuuksia, vaikka toki joukossa on jonkin verran kohtuullisia veronmaksajia. Kui-
tenkin esimerkiksi Pulkkilan kunta toteaa, että kunnan ikärakenne tasoittuu tällä hetkellä 
paluumuutosta johtuen, mutta siihen nähdään sisältyvän riskejä siinä vaiheessa, kun vaiku-
tukset alkavat näkyä huoltosuhteessa. 

 

Ryhmä 2:   Kyyjärvi, Perho ja Soini    

Laajassa harvaanasutussa pienen väestömäärän maassa pitkät etäisyydet aiheuttavat kaikista 
toimenpiteistä huolimatta pysyväisluonteisia eroja palvelujen saatavuudessa ja laadussa. 
Näin on siitä huolimatta, että Suomen lainsäädännössä korostuu vahvasti tasa-arvon näkö-
kulma. 

Nykynäkymällä laitojaan myöten asuttu maamme on muuttumassa keskusten ja niiden 
lähialueiden sekä pääliikenneväylien kehystämäksi.  Näiden kehysten ulkopuolella voidaan 
nähdä asutuksen kehittyvän vuosikymmenien aikana väestön mieltymysten, elinkeinojen 
kannattavuuden ja joka vapaa-ajan asutuksen pohjalta. Valtion ja kuntien täytyy yhdessä 
kehittää tämän syvenevän kehityksen myötä seuraavia kielteisiä ilmiöitä ennaltaehkäisevää 
monialaista yhteistyötä. Tämä toki on ollut suurin haaste hyvinvointipalvelujen järjestämi-
sessä jo pitkään. Sisäasiainministeriön tulee jatkaa kehityshankkeitaan harvaanasuttujen 
alueiden palveluiden turvaamiseksi laatimalla ohjelman valtion palveluiden varmistamiseksi 
joka puolella Suomea.  

Valtion ja kuntien on yksin ja yhdessä uudistettava logistisia järjestelmiä kaikilla tasoilla, 
otettava käyttöön teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, tehostettava yhteistyötä kol-
mannen sektorin kanssa ja luotava edellytyksiä kansalaisten halulle oman vastuun lisäämi-
seksi fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Kansalaisten turvallisuuspalveluista 
on pidettävä huolta myös haja-asutusalueilla. 
 

Kunnat sijaitsevat kolmen maakunnan rajalla lähellä toisiin. Kyyjärvi on osa Keski-Suomea 
ja sen etäisyys maakuntakeskukseen Jyväskylään on noin 120 kilometriä. Perhon etäisyys 
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maakuntansa Keski-Pohjanmaan keskukseen Kokkolaan on noin 100 kilometriä ja Soinin 
etäisyys Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskukseen Seinäjoelle on noin 80 kilometriä.  

Kuntien sijainti maakuntien rajoille vaikuttaa siihen, että paikallinen asiointiliikenne suun-
tautuu yli maakuntarajojen paitsi läheisiin seutukuntakeskuksiin, niin myös maakuntakes-
kuksiin. Lisäksi kunnat ovat suunnitelleet laajamittaista palveluyhteistyötä yhdessä muiden 
kuntien kanssa. Tämä yhteistyö ei ole kuitenkaan edennyt aikeita ja suunnitelmia pidem-
mälle.  

Kyyjärven kunnassa nähdään ongelmana tällä hetkellä yksin asuvien yli 75-vuotiaiden no-
peasti kasvava hoidontarve. heidän puutteelliset asuinolosuhteensa ja huonot liikenneyh-
teydet. Kotona asuvat huonompikuntoiset ihmiset jäävät myös helposti erilaisten viriketoi-
mintojen ulkopuolelle. Kunnan mukaan alueella ei ole riittävästi yksityisiä kotipalveluja 
tarjoavia yrityksiä, eikä myöskään palvelujen ostokulttuuria, jolloin kunnan kotipalvelun 
työpanos ei helpotu ja aikaa kuluu paljon esimerkiksi siivoukseen ja kaupassakäyntipalve-
luihin. Lähitulevaisuudessa ongelmia tulee kunnan mukaan aiheuttamaan yksin asuvien 
yhä iäkkäämpien ihmisten määrän ja tarvittavien palvelujen määrän kasvu. Heikkenevien 
liikkumisedellytysten myötä ja nuoremman väestön osuuden pienentyessä myös sosiaalinen 
verkosto heikkenee edelleen. Lisäksi asiakkaiden ja erityisesti näiden omaisten kasvavat vaa-
timukset kunnan palveluja kohtaan aiheuttavat työpainetta. 

Perhon kunnan mukaan tällä hetkellä haasteellisia asukkaita kunnan palveluvelvoitteiden 
näkökulmasta ovat kaikki yli 70-vuotiaiden vanhusten kotitaloudet, jotka sijaitsevat kes-
kustaajaman ulkopuolella. Tulevina vuosina nähdään haasteeksi ylipäätään yli 65-vuo-
tiaiden palvelukysyntään vastaaminen. 

Soinin kunnan vastauksen mukaan suurimmat ongelmat kohdistuvat tällä hetkellä erityi-
sesti yli 75-vuotiaiden palveluihin. Tulevien vuosien suurimmaksi haasteeksi nähdään pe-
ruspalvelujen pitäminen lähellä asukkaita. 

Alueella on tehty useamman kunnan liikenneselvitys. Kunnan julkisten liikennepalveluiden 
osalta lähes ainoana vaihtoehtona ovat koululaiskuljetukset. Kuitenkin niidenkin määrä 
vähenee ja monin paikoin loppuu lähivuosina lasten määrän pienentyessä. Lisäksi kesä- ja 
muut loma-ajat aiheuttavat ongelmia. Suunnitelmia säännöllisen asiointiliikenteen käyn-
nistämiseksi on olemassa esimerkiksi Kyyjärvellä, mutta kunnan resurssit tässä suhteessa 
nähdään erittäin rajallisiksi. Toisaalta ihmisten maksukyvyn nähdään ainakin osin parantu-
van myös omalla kustannuksella tapahtuvaan liikkumiseen.   

Vammaishuollon lakisääteiset kuljetukset vaativat suhteessa paljon resursseja ja sosiaali-
huollon kuljetuksiin ei ole määrärahoja. Esimerkiksi Perhon kunnan vastauksessa tuodaan 
esille kuntalaisten vaikeus ymmärtää sitä, miksi eri väestöryhmiä kohdellaan eri tavoin, kun 
toiset saavat kuljetuksia ja toiset eivät. Lisäksi ikääntyvän ihmisen on vaikea ymmärtää, 
miksi kunta ei korvaa erilliskuljetuksia, jos kunnan palveluksessa oleva lääkäri on ottanut 
ajoluvan pois terveydellisin perustein. Lisäksi paikalliset taksit osallistuvat aktiivisesti ikään-
tyvien ihmisten edunvalvontaan, toki omista liiketoiminnallisista intresseistään johtuen. 
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Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen määrä nähdään Soinia lukuun ottamatta 
riittävänä. Kuitenkin arvioidaan, että ikääntyvän väestön määrän kasvaessa erityisesti kes-
kustaajamassa sijaitsevien asuntojen tarve ja kysyntä voivat kasvaa tarjontaa suuremmaksi. 
Asuntojen korjaustarpeeksi ja -edellytyksiksi nähdään tällä hetkellä muutama asunto vuo-
dessa. Soinissa on ollut esillä yksityisten asuntojen rakentaminen ikääntyvän väestön tarpei-
siin. Näistä asunnoista kunta voisi ostaa osan. 

Vaativampaa huolenpitoa varten arvioidaan laitoskapasiteettia olevan vielä riittävästi, mutta 
vaatimukset yksilöllisempään laitosasumiseen esimerkiksi 1 hengen huoneissa asettavat 
paineita nykyiselle kapasiteetille. Pääpaino on kotihoidossa ja tehostetun hoidon pienkoti 
yms. yksikköjen kehittämisessä. Perhossa huomionarvoista on, että ikäryhmän laitosasumi-
sen kustannukset ovat olleet kaksi kertaa suuremmat kuin maassa keskimäärin, vaikka vä-
estöä ei ole väestössä keskimääräistä enempää. Tästä voi tulla päätelmään, että hoidon por-
rastus ei ole kunnossa, mutta kunnan vastauksen mukaan kaikki mittarit näyttävät sijoitus-
ten olevan kunnossa.  

Omaishoitajien määrä nähdään vielä kunnissa riittävänä. Tulevaisuuden osalta tilanne näh-
dään ongelmallisena. 

Soinissa kunta ja terveyskeskus ovat aktivoineet ikääntyviä ihmisiä liikunnan pariin. Kun-
nissa on toimivia eläkeläisjärjestöjä ja seurakunnan toimintaa. Se on kuitenkin keskittynyt 
pääasiassa keskustaajamaan. Lisäksi muutoinkin aktiivisimmat ja hyväkuntoisimmat ihmi-
set luovat osallistumalla tavat toimia ja tällöin sivukylien huonokuntoiset ikääntyvät ihmi-
set jäävät näiden virikkeiden ulkopuolelle. Toki esimerkiksi seurakunnilla ja järjestöillä ha-
lua sosiaalistaa myös ulkopuolelle jäävää ryhmää, mutta edellytykset siihen ovat rajalliset. 
Kyyjärven kunta toteaa vastauksessaan, että ns. ystävä- ja tukitoimintaa tulisi kehittää taval-
la tai toisella myös yksin asuville huonompikuntoisille ikääntyville ihmiselle. Ikäpolvien 
välistä vuorovaikutusta on Kyyjärvellä haluttu vahvistaa paikallisen eläkeläisjärjestön ylläpi-
tämän lapsiparkin avulla.  

Kyyjärven kunnassa on pohdittu kotona asuvien tai siellä hoidettavien ikääntyvien ihmisten 
virike- ja aktivointitoimintaa mielenkiintoisella tavalla. Tavoitteena on ollut selvittää, min-
kälainen toiminta voisi tukea kotona selviytymistä ja miten sitä voisi järjestää yhdessä eri 
toimijoiden ja kuntien kesken. Tarkoituksena on ollut selvittää, voisiko vanhusten keski-
näistä vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa mahdollista tiivistää hyödyntämällä tietoliiken-
neyhteyksiä esimerkiksi videoneuvotteluvälineistöä. 

Tähän mennessä kuntiin ei ole suuntautunut merkityksellistä paluumuuttoa, mutta tule-
vaisuudessa hyvänkuntoisten ja -tuloisten eläkeläisten mahdollinen laajempi paluu voisi 
tarjota mahdollisuuksia paitsi palvelumarkkinoilla niin myös järjestöjen toiminnan kehit-
tämiseen monipuolisemmaksi. Tätä ei kuitenkaan oteta huomioon erityisemmin kunnan 
toiminnan kehittämisessä. 
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Ryhmä 3:  Ilomantsi ja Juuka 
 
 

Laajassa harvaanasutussa pienen väestömäärän maassa pitkät etäisyydet aiheuttavat kaikista 
toimenpiteistä huolimatta pysyväisluonteisia eroja palvelujen saatavuudessa ja laadussa. 
Näin on siitä huolimatta, että Suomen lainsäädännössä korostuu vahvasti tasa-arvon näkö-
kulma. 

Nykynäkymällä laitojaan myöten asuttu maamme on muuttumassa keskusten ja niiden 
lähialueiden sekä pääliikenneväylien kehystämäksi.  Näiden kehysten ulkopuolella voidaan 
nähdä asutuksen kehittyvän vuosikymmenien aikana väestön mieltymysten, elinkeinojen 
kannattavuuden ja joka vapaa-ajan asutuksen pohjalta. Valtion ja kuntien täytyy yhdessä 
kehittää tämän syvenevän kehityksen myötä seuraavia kielteisiä ilmiöitä ennaltaehkäisevää 
monialaista yhteistyötä. Tämä toki on ollut suurin haaste hyvinvointipalvelujen järjestämi-
sessä jo pitkään. Sisäasiainministeriön tulee jatkaa kehityshankkeitaan harvaanasuttujen 
alueiden palveluiden turvaamiseksi laatimalla ohjelman valtion palveluiden varmistamiseksi 
joka puolella Suomea.  

Valtion ja kuntien on yksin ja yhdessä uudistettava logistisia järjestelmiä kaikilla tasoilla, 
otettava käyttöön teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, tehostettava yhteistyötä kol-
mannen sektorin kanssa ja luotava edellytyksiä kansalaisten halulle oman vastuun lisäämi-
seksi fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Kansalaisten turvallisuuspalveluista 
on pidettävä huolta myös haja-asutusalueilla. 

Kunnat sijaitsevat Pohjois-Karjalassa. Ilomantsin etäisyys maakuntakeskus Joensuuhun on 
noin 70 kilometriä ja Juuan noin 85 kilometriä. 

Ilomantsin kunnan osalta ongelmat kohdistuvat tällä hetkellä yksin taajaman ulkopuolella 
asuviin yli 75-vuotiaisiin ihmisiin. Tuon ryhmän määrän kasvu ja samaan aikaan luonnolli-
sesti lisääntyvä palvelutarve tulevat lisäämään kunnan paineita. Juuan kunnan osalta arvio 
on samanlainen. 

Kuntien arvion mukaan julkiset liikenneyhteydet heikkenevät syrjäseudulla, ellei niihin 
osoiteta lisää rahaa tai kehitetä korvaavia liikennöintimuotoja. Tarpeet organisoiduille lii-
kennepalveluille kasvavat ikääntyvän väestön määrän kasvaessa. Toisaalta lähivuosina eläk-
keelle jäävillä suurilla ikäluokilla arvioidaan olevan enemmän autoja ja paremman fyysisen 
kuntonsa vuoksi, heillä on myös edellytykset ajaa niillä. Ilomantsin kunta on luonut rollaat-
torireitin kunnan taajamaan. 

Ilomantsissa maaseutulautakunnan organisoima ja rahoittama asiointiliikenne, joka tuo 
syrjäkylien asukkaat keskustaajamaan pari kertaa viikossa. Lisäksi kunnan keskustaajamas-
sa toimii virka-aikaan liikkuva kimppataksi, joka kuljettaa keskustaajamassa asuvia, pääasi-
assa ikääntyviä ihmisiä. Osan menoista rahoittaa maaseututoimi ja osan sosiaalitoimi sosi-
aali- ja vammaishuoltolain mukaisina kustannuksina. Asiakkaat maksavat omavastuuosuu-
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den. Taksiyrittäjiä kunnissa on, mutta suurin osa taksien liiketoiminnasta tulee julkisen 
sektorin rahoituksen piiristä. 

Kunnat arvioivat, että ikääntyvälle tarkoitettujen kunnan asuntojen määrä on riittävä tällä 
hetkellä. Ilomantsin kunnan arvio on, että yksityisten tälle väestöryhmälle tarkoitettujen 
asuntojen määrä kasvaa. Huomionarvoista Ilomantsin kohdalla on, että he arvioivat asunto-
jen korjaustarpeeksi noin 30 - 50 asuntoa vuodessa. Juuan kunta arvioi korjaustarpeeksi 
noin 5 asuntoa vuodessa. 

Vaativaa huolenpitoa varten tarvitaan kummassakin kunnassa lisäkapasiteettia, Sinänsä 
palveluasumistyyppisiä ratkaisuja nähdään tarvittavan, mutta esimerkiksi Juuan kunta arve-
lee, että edessä on huonokuntoisen ikääntyvän väestön määrän kasvaessa paluu lisäänty-
vään vanhainkotityyppiseen laitosasumiseen. 

Ilomantsin osalta todetaan, että omaishoitajia on tällä hetkellä riittävästi. Juuan kunta tote-
aa, että omaishoidontukeen varatut määrärahat ovat niin pienet, että niitä voidaan osoittaa 
lähinnä laitoshoitotasoisten ihmisten kotihoitoon. Tämä nähdään Juuan kunnassa selkeänä 
kehittämistä vaativana osa-alueena. 

Henkilöstön saatavuuden osalta tilanne nähdään vielä kohtuullisena, mutta tulevaisuuden 
osalta epäillään mahdollisuutta saada tarpeeksi työntekijöitä, jotka täyttäisivät nykyiset 
pätevyysvaatimukset. 

Ilomantsin kunta toteaa, että paikallinen kansalaisopisto huomioi myös ikääntyvät ihmiset 
opintotarjonnassaan. Kirjasto ja kirjastoauto palvelevat kunnan eri puolilla. Lisäksi kunnan 
mukaan erilaisilla kehittämishankkeilla on rohkaistu henkilöstöä käyttämään olemassa 
olevia vahvuuksia mm. ikääntyvän väestön viriketoiminnassa. Juuan kunnan sosiaalitoimi 
järjestää kerhotoimintaa ikääntyville ihmisille. Kummassakin kunnassa on aktiivista erilais-
ta järjestötoimintaa. Edellä mainitut toiminnot edellyttänevät pääosin kuitenkin kohtuul-
lista fyysistä kyvykkyyttä osallistua keskustataajamassa järjestettäviin viriketapahtumiin. 
Ilomantsissa ikääntyville on omia liikuntapiirejä. 

Mahdollinen eläkkeelle jäävien paluumuutto kuntiin nähdään aika pienimuotoisena. Vaik-
ka henkilöt toisivatkin varmasti tuloja kuntaan sekä vahvistaisivat aktiivivaiheessa alueen 
yritystoimintaa, niin myös terveyspalveluiden käyttö lisääntyisi ennen pitkää luoden kus-
tannuksia.  

 

Ryhmä 4:   Salla ja Savukoski 

Kunnat sijaitsevat Lapissa maan itärajalla. Matkaa maakuntakeskukseen Rovaniemelle ker-
tyy Sallasta noin 150 kilometriä ja Savukoskelta noin 175 kilometriä. Naapurikuntien kes-
kinäinen välimatka on 80 kilometriä. 

Savukosken kunnan vastauksen mukaan heidän suurimmat ongelmansa liittyvät tällä het-
kellä yksin taajaman ulkopuolella asuviin yli 75-vuotiaisiin ikääntyviin ihmisiin. Lähitule-
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vaisuudessa päähaasteet liittyvät samaan ikäryhmään. Sallan kunnan mukaan heidän on-
gelmansa liittyvät nyt ja tulevaisuudessa ennen kaikkea saman ryhmän palveluiden järjes-
tämiseen. Lisäksi Sallan kunta mainitsee lähitulevaisuuden erityishaasteena dementiaa sai-
rastavien lisääntyvän määrän ja heidän erityiset palvelutarpeensa. 

Liikennepalvelujen osalta kunnat toteavat, että julkinen liikenne vähenee entisestään. Pai-
neet yksityiseen, kunnan eri tavoin tukemaan palveluliikenteen kehittämiseen ovat lisään-
tymässä. Savukosken kunta arvioi, että kunnan on huolehdittava jollakin tavalla palvelulii-
kenteen järjestämisestä 1 tai 2 kertaa viikossa. Lisäksi ikääntyvän väestön määrän lisääntyes-
sä myös kuljetusyrittäjillä ongelmallisempaa hoitaa kaikki tarvittavat kuljetukset pitkin 
etäisyyksien alueella. 

Kunnat arvioivat ikääntyville tarkoitettujen asuntojen määrän tällä hetkellä riittäväksi. Sa-
vukosken kunta arvioi lähitulevaisuudessa tarvittavan noin 10 uutta asuntoa ikäryhmälle. 
Asuntojen korjaustarpeeksi arvioi Savukosken kunta 1-2 asuntoa vuodessa, Sallan kunta 
noin 15 asuntoa vuodessa. 

Vaativampaa huolenpitoa vaativan asumisen osalta todetaan, että laitoshoidon paikat riit-
tävät, mutta pienkoti- ryhmäkoti- ja palvelukotikapasiteetti ei riitä. Lisäksi ongelmana on 
pätevän henkilökunnan saanti tulevaisuudessa, vaikka mahdolliset investoinnit toteutettai-
siinkin. Kunnissa haluttaisiin joka tapauksessa painottaa pienkotityyppiseen asumiseen. 

Kummassakaan kunnassa ei ole riittävästi omaishoitajia. Suurena ongelmana nähdään se, 
että omaishoidontuella ei voi tulla kunnolla toimeen. 

Kunnat toteavat, että erilaista järjestötoimintaa on tyydyttävästi. Kunnilla ei ole juuri mah-
dollisuuksia lisätä omilla toimillaan ikääntyvien ihmisten harrastustoimintaa, mutta ole-
massa olevien resurssien puitteissa ja yhteistyössä järjestöjen kanssa tätä voisi yrittää. 

Kunnilla ei ole havaintoja lisääntyvästä eläkkeelle siirtyvien paluumuutosta, mutta se näh-
dään pienessä mittakaavassa mahdolliseksi. Alkuvaiheessa tällaisesta kehityksestä voisi seu-
rata myönteisiä vaikutuksia, mutta ajan kuluessa kustannusten arvioitaisiin lisääntyvän 
näiden ihmisten vanhentuessa ja erityisesti terveydenhuollon palvelutarpeen kasvaessa. 

 

Ryhmä 5: Artjärvi ja Pukkila 

Kunnista Artijärvi sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa ja Pukkila Itä-Uudenmaan maa-
kunnassa. Artjärven kunnan etäisyys maakuntakeskuksesta Lahdesta on noin 50 kilometriä. 
Kunnan etäisyys Helsinkiin on noin 110 kilometriä ja Kouvolaan noin 45 kilometriä. Pukki-
lan kunnan etäisyys maakuntakeskukseen Porvooseen on noin 40 kilometriä. Kunnan etäi-
syys Helsinkiin on noin 80 kilometriä. Pukkilan etäisyys Lahteen on noin 45 kilometriä. 
Näiden kuntien ero muihin käsiteltyihin on siinä, että niistä lyhyempi etäisyys kaupunkiin, 
jopa useampaan, kuin yhdestäkään edellä mainitusta. Pukkilan kuntahan on tullut myös 
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tunnetuksi saamastaan perinnöstä, joka on tuonut lisämahdollisuuksia kunnan ikääntyvän 
väestön palveluiden kehittämiseen. 

Artjärven kunta näkee suurimpana ongelmana tällä hetkellä kunnan keskustaajaman ulko-
puolella asuvat autottomat yli 65-vuotiaat ihmiset. Tulevina vuosina ongelma tulee muut-
tumaan yhä enemmän keskustaajaman ulkopuolella asuviin yli 75-vuotiaisiin. Pukkilan 
kunta näkee suurimpana ongelmana yksin asuvat ikääntyvät ihmiset yleisesti, sillä heidän 
lisääntyvä turvattomuuden tunteensa lisää tarvetta palveluille. Lähitulevaisuudessa suurim-
pana haasteena nähdään lähipalvelujen turvaaminen. 

Kunnan kutsutaksitoimintaa aiotaan parantaa julkisen liikenteen vuorojen vähentyessä ja 
matkojen pidentyessä palvelupisteisiin. Pukkilan kunta toteaa kehittävänsä asiointiliiken-
teeseen ”yksilöseteliä”. 

Kunnat arvioivat ikääntyvälle väestölle tarkoitettujen kunnan asuntojen määrän riittäväksi 
nyt ja lähitulevaisuudessa. Yksityisten asuntojen määrää ei nähdä Artjärvellä riittävänä. Kor-
jaustarpeeksi arvioidaan noin 2 asuntoa vuodessa.  

Vaativampaa huolenpitoa vaativan asumisen osalta Artjärven kunta toteaa, että hoitokapa-
siteettia ei ole riittävästi. Kehittämispainopiste on tehostettujen asumispalvelujen lisäämi-
sessä. Pukkila arvioi palveluitaan osana palvelurakenneuudistuksia kuitenkin niin, että ko-
tihoitoon on panostetteva. 

Omaishoitajia on kunnissa riittävästi, mutta järjestelmä nähdään vaillinaiseksi. Pitäisi olla 
laaja yhteinen palveluvalikoima käytössä ja sille selkeät periaatteet. Omaishoitajien keski-ikä 
on korkea ja on epäilyjä siitä, miten nykyisellä korvaustasolla voidaan tulevina vuosina pitää 
yllä vastaavaa tasoa ja nuorempien ihmisten halua omaishoitajiksi. 

Ammattitaitoisen työvoiman saanti ikääntyvän väestön tarvitsemiin palveluihin ei ole hyvä 
tällä hetkellä. Ongelman uskotaan pahenevan jo lähivuosina selvästi. 

Artjärven kunnan vastauksen mukaan heillä on aktiivista järjestötoimintaa, mutta siinä 
nähdään kehittämisen mahdollisuuksia ja tarpeita erityisesti kuntien ja järjestöjen välisen 
yhteistyön lisäämiseksi. Pukkilan kunta toteaa, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirillä 
on osahanke, jolla tavoitellaan sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin edistämistä ja uusia 
työkäytäntöjä tukemaan tavoitteita.  

Artjärven kunta toteaa, että heillä on viitteitä lisääntyvästä eläkkeelle jäävien muutosta ta-
kaisin kotikuntaansa. Kehitys nähdään tässä vaiheessa myönteisenä, mutta useamman vuo-
den päässä nähdään riskejä mahdollisesti voimakkaasti kasvavissa terveydenhuollon me-
noissa. Pukkilan kunnassa ei ole havaintoja tässä vaiheessa mistään erityisestä ilmiöstä. 
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5.2   Kehittämisen tarve ja tavoitteet 
 

Edellä käsitellyn lisäksi seuraavassa kootaan yhteen luettelomaisesti niitä asioita tai asia-
ryhmiä, joiden osalta kunnissa nähdään erityistä tarvetta kehittämiseen tai hankkeiksi yh-
teistyössä muiden viranomaisten tai yhteistyötahojen kanssa: 
 

Ryhmä 1:  Kestilä, Piippola ja Pulkkila: 

Asuminen: asuntojen peruskorjaus esteettömiksi, peseytymis- ja lämmitysjärjestelmiltään 
kohtuullisiksi, automaattiset sammutusjärjestelmät vanhusten asuinkohteisiin, muu turva-
tekniikka 

Liikennepalvelut: toimivat liikenneyhteydet ja asiointiliikenne taajamaan. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut: yöpartiotoiminta kotihoidon asiakkaille, dementiaa sairastavi-
en asumisen järjestäminen 

 

Ryhmä 2:  Kyyjärvi, Perho ja Soini 

Asuminen: asuntojen peruskorjaus peseytymis- ja lämmitysjärjestelmiltään kohtuulli-
siksi, dementiaa sairastavien asumisen järjestäminen, palvelusetelin käyttö vaikeaa tiuk-
kojen pätevyysvaatimusten vuoksi, naapuriavun mahdollistaminen 

Liikennepalvelut: toimivat liikenneyhteydet ja asiointiliikenne taajamaan 

Sosiaali- ja terveyspalvelut: omaishoidontukilaki on vienyt mahdollisuuden naapu-
riavulta, kasvavat yksilöllisyyden vaatimukset laitoshoitopaikkoja kehitettäessä 
 

Ryhmä 3:   Ilomantsi ja Juuka 

Asuminen: esteettömyys kaikissa asuntotyypeissä, jätevesijärjestelmät, asuntojen peruskor-
jaus peseytymis- ja lämmitysjärjestelmiltään kohtuullisiksi, hyvinvointiteknologian hyödyn-
täminen, työttömien kouluttaminen kyläavustajiksi tavoitteena tukea kotona asumisen 
mahdollisuuksia syrjäkylillä, paikallinen palveluyrittäjyys arkipäivän askareissa 

Liikennepalvelut: kuljetuspalveluiden kehittäminen omatoimisuuden ylläpitämiseksi 

Sosiaali- ja terveyspalvelut: kyläavustajien organisoimat toimintatuokiot syrjäkylillä, toi-
mintatuokioiden yhteydessä tapaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden yms. 
kanssa, ikääntyvien ihmisten työpajat, seniorineuvola 
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Ryhmä 4: Salla ja Savukoski 

Asuminen: arjen asumisen ja kotitöiden tukeminen tavallisimmissa piha-, lämmitys- yms. 
töissä, asuntojen peruskorjaus peseytymis- ja lämmitysjärjestelmiltään kohtuullisiksi, sopi-
van asumistavan valinta ja järjestäminen 

Liikennepalvelut: palveluliikenne keskustaajamaan 

Sosiaali- ja terveyspalvelut: laitoshoidon kapasiteetti 

 

Ryhmä 5: Artjärvi ja Pukkila 

Asuminen: asumispalveluyksiköt, lähipalvelujen pysyvyys, saumaton palveluketju, uuden 
teknologian käyttöönotto 

Liikennepalvelut: kutsutaksitoiminta, palvelusetelit 

Sosiaali- ja terveyspalvelut: kotihoito, omaishoitajien rekrytointi 

 

5.3   Kehittämisen onnistumisen edellytykset 

Syrjäseuduilla asuvien ikääntyvien ihmisten ongelmat vaativat välitöntä kansallista huomio-
ta. Silmät ummistamalla tämä haaste tai jostakin näkökulmasta ehkä ongelma, toki poistuu 
itsestään parissa vuosikymmenessä, mutta tätä ei voi hyväksyä missään olosuhteissa hyvin-
vointiyhteiskunnan toiminnan taustaksi. Perustuslaki takaa kansalaisille tasa-arvon iästä tai 
asuinpaikasta riippumatta. 

Kuntatalouden raamit ovat tiukat. Ei myöskään ole järkevää, eikä käytännössä edes mahdol-
lista esittää valtion rahoitusta lisättäväksi noin vain. Ilmeistä on kuitenkin, että kunnat 
kaipaavat lisää resursseja ja kumppaneita paitsi edellä luetelluissa asioissa niin myös monis-
sa muissa, jotka ovat jääneet kyselyn ulkopuolelle.  

Merkittävin kokonaisvaltainen valtion pyrkimys sovittaa yhteen näitä kansalaisten kasvavia 
ja jo olemassa olevia palvelutarpeita ja kuntien sekä valtion edellytyksiä vastata niihin on 
tietenkin tällä hetkellä kunta- ja palvelurakenneuudistus. Valtion menojen paisuttaminen ei 
edesauta koko yhteiskunnan hyvinvointia pitkällä tähtäimellä missään päin Suomea. Oleel-
lista on, että olemassa olevien voimavarojen puitteissa toimitaan uudella ja tehokkaammalla 
tavalla hyväksyttävän hyvinvoinnin tason turvaamiseksi. Tämä edellyttää resurssien kokoa-
mista ja johtamista suuremmissa yksiköissä, palvelujen järjestämisen monipuolistamista, 
normiviidakon tarkkaa tarkoituksenmukaisuusarviointia ja teknologian hyödyntämistä.   
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Kuntien edellä esittämät kehittämiskohteet ovat hyvin samankaltaisia keskenään. Toki jou-
kossa on joitakin erittäin mielenkiintoisia omintakeisia ideoita myös. Yleinen linja vahvistaa 
kuitenkin työryhmän kuulemien asiantuntijoiden välittämää tietoa eri osakokonaisuuksis-
ta. Asiantuntijoita on kuultu työryhmässä teemoitetuissa kokouksissa asiaryhmittäin, mut-
ta silti tiedossa on ollut, että käytännön ongelmat ovat monin osin hallinnonrajat ylittäviä. 
Tämä käsitys saa vahvan vahvistuksen kuntien vastauksissa.  

Arjen näkökulmasta pienen oloiset askareet ja käytännölliset toimintatavat kokevat voitta-
jansa byrokratiassa kuntien vastauksissa. Hallinnonalan kehittäminen valtakunnallisin kes-
kiarvoin ei tunnista keskiviivasta kaukana olevia. Keskiarvojen ulkopuolella kasvukeskusten 
ulkopuolella asuu kuitenkin hyvin suuri joukko ihmisiä, jotka itse tai heidän lähiyhteisönsä 
kokevat, että ihmisen arjessa hädän ollessa suurin apukin voisi olla lähellä esimerkiksi naa-
puriavun tai pienyrittäjyyden muodossa.  

Olemassa oleville säädöksille ja normeille on toki harkitut ja asiaperusteiset syynsä. Tästä 
huolimatta on suoritettava kriittinen uudelleenarviointi tarkoituksenmukaisuuden näkö-
kulmasta. Normien tarkoitus on varmistaa kansalaisen palvelut ja toisaalta luoda kunnille 
yhtäläiset ja selkeät niiden järjestämisen velvoitteet.  
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6   Työryhmän ehdotukset 
 

6.1   Yleistä 
 
Työryhmä on edellä käsitellyistä ehdotuksistaan päättänyt nostaa erityisesti esille seuraavia 
keskeisiksi katsomiaan ehdotuksia, joiden avulla voitaisiin tehokkaimmin luoda edellytyk-
siä ikääntyvän väestön palvelujen turvaamiselle syrjäisillä alueilla.  Lisäksi työryhmä haluaa 
erikseen osoittaa ne lainsäädäntöön liittyvät merkittävät ongelmat, jotka ovat nousseet työn 
yhteydessä esille. 
 
Jo osin ja erityisesti yhdessä toteutettuina työryhmän ehdotusten voidaan olettaa paranta-
van nopeasti paikallisella tasolla palvelujen tarkoituksenmukaisen järjestämisen edellytyk-
siä.  
 

6.2   Keskeiset ehdotukset 
 
1. Luodaan riittävän laaja, määräaikainen kokeiluhanke, jossa läänit ja työryhmän 
esimerkkikunnat ja mahdolliset muut kunnat etsivät ja luovat uusia hyviä käytäntöjä 
työryhmän toimialalla ja edistävät niiden leviämistä ja käyttöönottoa. 
 

Kunnat ovat hakeneet uusia toimintamalleja syrjäseutujen palveluongelmien ratkaisuun. 
Tilanne eri alueiden välillä on epäyhtenäinen. Mahdollisten yhteispalvelujen järjestäminen 
vaatii yhteistyötä valtion, kuntien ja muiden toimijoiden kesken. Kokeilussa pyritään löy-
tämään erityyppisille, riittävän kokoisille alueille parhaiten soveltuvia poikkihallinnollisia 
malleja. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla palvelut voidaan turvata joustavasti ja edulli-
sesti. Kokeilua johtamaan asetetaan valtakunnallinen ohjausryhmä., jossa on Kuntaliiton, 
ministeriöiden, kokeilualueiden, yrittäjäjärjestöjen ja lääninhallitusten edustus. 
 
Kokeilukunnat voivat hakea poikkihallinnollisiin syrjäisten seutujen vanhustenhuollon 
uudistushankkeisiin rahoitusta lääninhallitusten EU- ja kehittämishankerahoista sekä sosi-
aali- ja terveysministeriön kehittämishankerahoista.  

 

2. Tietotekniikan ja muiden teknologisten innovaatioiden tehokkaampi hyödyntämi-
nen ikääntyvän väestön palveluiden turvaamisessa edellyttää laajakaistayhteyksien 
rakentamista. 
 

Suomessa käytännössä kaikki tai lähes kaikki kunnat ovat laajakaistayhteyden piirissä. Ko-
titalouksien osalta laajakaistayhteyden saatavuus vaihtelee siitä riippuen, onko kyse taaja-
ma- vai haja-asutusalueesta. Haja-asutusalueilla pullonkaulana ovat kysynnän vähäisyys ja 
siitä johtuva liiketaloudellinen kannattamattomuus sekä riittämätön kilpailu. Lienee selvää, 
että palvelut on voitava ulottaa koko maahan.  
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3. Yksityisteiden kunnossapidon varmistaminen: haja-asutusalueiden yksityistiet 
 
Väestön ikääntyminen aiheuttaa ongelmia esteettömälle liikkumiselle. Erityisen ongelmalli-
seksi tilanne muodostuu harvaanasutuilla alueilla ja haja-asutusalueilla yleensä. Yksityistei-
den kunnossapidon ml. talviaurauksen varmistaminen on harvaanasutuilla alueilla kysy-
mys, jota ei kyetä ratkaisemaan ilman valtion tai kunnan toimenpiteitä. Monet kunnat ovat 
joutuneet luopumaan yksityisteiden ylläpitämisestä kiristyneen talouden vuoksi. Valtion 
harjoittamaa yksityisteiden tukipolitiikkaa ei voi pitää johdonmukaisena. 1990-luvulla val-
tionavut ovat vaihdelleet vuosittain 0,7 miljoonan ja 31,8.miljoonan euron välillä. Valtion-
apua voidaan tällä rahoitustasolla myöntää vain yksityisteiden parantamiseen, ei kunnossa-
pitoon. Tällä hetkellä valtion rahoitus on 14 miljoonaa euroa, mitä esitetään edelleen supis-
tettavaksi.  Yksityisteiden ylläpito on käymässä entistä hankalammaksi, kun väestö vähenee 
ja ikääntyy ja kustannuksista vastaavia on teiden varsilla entistä vähemmän. Tämän johdos-
ta yksityisteiden kunnossapidon ja talviaurauksen varmistaminen on edellytys sille, että 
kansalaiset voivat edelleen asua yksityisteiden varsilla. 
 
4. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan ja säädetään joustavammin sen käytöstä. 
 
Palveluseteliä koskeva lakimuutokset tulivat voimaan vuoden 2004 alusta. Kunnissa palve-
luseteleitä on otettu pienimuotoisesti käyttöön lähinnä kotipalveluissa, omaishoitajien va-
paan järjestelyissä sekä vanhusten tukipalveluissa kuten siivouksessa. Jotta palvelusetelistä 
tulisi todellinen vaihtoehto ja lisävoimavara sosiaali- ja terveydenhuollossa, palvelusetelin 
käyttöä tulee laajentaa ja vähentää lainsäädännössä palvelusetelin käyttöä koskevia rajoi-
tuksia, säännösten tulisi olla joustavampia. Tällainen palvelusetelin käyttöä rajoittava sään-
nös on muun muassa palvelusetelin omavastuuosuuden kytkentä asiakasmaksuihin. Palve-
luseteliä tulisi voida käyttää myös esimerkiksi kotisairaanhoitoon ja -fysioterapiaan. Tulisi 
myös selvittää kotitalousvähennyksen, palvelusetelin ja kotipalvelujen nykyistä parempaa 
yhteensovittamista asiakkaiden taloudellisen aseman kannalta. 
 
5. Parannetaan korjausavustusten ehtoja ja turvataan niiden riittävyys, vahvistetaan 
korjausneuvontaa sekä edistetään korjausrakennuttamispalvelujen saatavuutta 
 
Avustuksen tulorajat on koettu liian pieniksi ja toisaalta avustusprosentti liian alhaiseksi. 
Tämän vuoksi hankkeisiin ei pienituloisimmilla ole aina omavastuuosuuden suuruudesta 
johtuen ollut mahdollisuutta. Nämä pienituloiset ikääntyneet eivät voi myöskään hyödyn-
tää kotitalousvähennystä, koska verotettavia tuloja ei ole. Korjaushankkeeseen ryhtyminen 
on vaikea tehtävä ikääntyneille henkilöille, myöskään tietoa avustuksista ei ole riittävästi. 
Sen vuoksi tarvitaan lisää korjausneuvontaa ja korjausrakennuspalveluja. 
 
6. Taajamien rakennuskantaa hyödynnetään ja tarvittaessa peruskorjataan ikäänty-
ville sopiviksi esim. palvelu- ja ryhmäkodeiksi. 
 

Maaseutukuntien taajamissa on usein tyhjillään olevaa rakennuskantaa, esim. tyhjiä vuokra-
asuntoja, joita tulee hyödyntää tarvittavien palvelu- ja ryhmäkotien kohdalla. 
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7. Tuetaan kyläkauppojen palvelumallien kehittämistä ja palvelujen monipuolistamis-
ta. Kehitetään edelleen lääkekaappijärjestelmää ja selvitetään tilauspistejärjestelmän 
soveltamista lääkkeisiin.  
 
Selvitetään ja kokeillaan myymäläauton toimintamallin kehittämistä yhteispalveluautoksi, 
joka kuljettaa asiakkaan luo kaupan palvelujen lisäksi esimerkiksi kirjaston, kotihoidon ja 
terveydenhuollon palveluja.  
 
Kyläkaupat muodostavat maaseudun kauppapalvelujen rungon. Niiden määrä on kuitenkin 
jatkuvasti vähentynyt. Kyläkauppoja oli vuoden 2005 lopussa 611.  
 
Kyläkaupat ovat jatkuvasti parantaneet toimintaedellytyksiään monipuolistamalla toimin-
takonseptiaan. Päivittäistavaran lisäksi tarjotaan esimerkiksi postin, apteekin tai huoltamon 
palveluja. Kyläkauppojen yhteydessä. toimii myös alkoholijuomien tilauspisteitä. Sosiaali- ja 
terveysministeriössä toimii työryhmä, joka selvittää nykyiseen apteekkijärjestelmään perus-
tuvan lääkejakelun kehittämistä. Työryhmässä on ollut esillä nk. lääkekaappijärjestelmän 
kehittäminen. Alueilla, joilla ei ole apteekkia tai sivuapteekkia, olisi mahdollista perustaa 
esimerkiksi kyläkaupan yhteyteen lääkekaappi itsehoitolääkkeiden myyntiä varten. Tilaus-
pistejärjestelmä voisi soveltua myös lääkkeiden välittämiseen. 
 
Suomessa oli vuonna 2005 149 kuntaa, joiden haja-asutusalueilla ei ole lainkaan päivittäis-
tavarakauppoja. Erityisesti näissä kunnissa myymäläautoilla olisi suuri merkitys reittien 
varrella asuville ikääntyneille, jotka ovat usein vailla autoa. Viime vuosina on ollut käytössä 
hieman yli 60 myymäläautoa. Autokannan vanhentuessa on odotettavissa, että moni myy-
mäläauto lopettaa ja. asiakkaat joutuvat tavalla tai toiselle hankkimaan kauppapalvelunsa 
kauempaa. 
 
 
8. Kuljetuspalveluiden suunnittelu tulee tehdä kuntaa suurempana kokonaisuutena.  
 
Tämä edesauttaa palvelujen säilymistä myös taloudelliselta tilanteeltaan heikommissa kun-
nissa ja edesauttaa myös alueellisen matkapalvelukeskustoiminnan integroimista osaksi 
yleistä joukkoliikennejärjestelmää.  
 
 
9. Kirjastoista on kehitettävä monipalvelukeskuksia ”Kirjasto maaseudun ja taajami-
en kehittämisohjelma 2006 - 2010” esittämien linjausten mukaisesti. 
 
Maaseudun kehittyvät elinkeinot, monipuolistuva maatalous ja turismi tarvitsevat sivistystä 
ja tietohuoltoa muiden elinkeinojen tapaan. Paikasta ja ajasta riippumaton etätyö ja opiske-
lu ovat myös maaseudun tulevaisuutta. Maaseudulla kirjasto on paikka, jossa ylläpidetään 
lasten ja nuorten perinteistä ja informaatiolukutaitoa, huolehditaan ikääntyneiden tietoyh-
teiskuntavalmiuksista ja järjestetään kulttuuritapahtumia. Yhteisöllisyyden rakentajina 
kirjastot tarjoavat kokoontumis- ja palvelutiloja. Kunnan sisäisen asioinnin palveluita käy-
tetään eniten kirjastossa. E-demokratiaprojektit, palautekanavat kunnan päättäjien toimin-
nasta tai kunnallisten päätöksentekoprosessien seuraaminen ovat osa sähköistä asiointia. 
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Yhteistyötä tehdään mm. järjestöjen, pankkien sekä tiedotus- ja matkailuyritysten kanssa. 
Yhteistyö ulottuu myös sosiaalitoimeen. Kirjastot palvelevat kaikkia kuntalaisia päivähoito-
lapsista vanhainkodin asukkaisiin. Räätälöidyt ja asiakkaiden lähelle hakeutuvat kirjasto-
palvelut ovat yleensä tarkoitettu asiakkaille, jotka itse eivät pääse käyttämään kirjastoa. 
Kunnissa juuri kirjastot ovat pisimmällä seudullisessa yhteistyössä, tietotekniikan nopeassa 
käyttöönotossa ja hyödyntämisessä sekä verkkopalvelujen käytössä. Kirjastoilla on jo use-
amman vuoden kokemus kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä, joka varmistaa palvelujen saa-
tavuuden laajemmin ja tehokkaammin. Seudullisen yhteistyön ja verkottumisen seuraava 
vaihe on työn ja kustannusten todellinen jakaminen eri organisaatioiden ja hallintokuntien 
kanssa.  
 
10. Liikuntapalvelut on ulotettava osaksi ikäihmisten palveluohjausta myös syrjäseu-
duilla. 
 
Liikuntapolitiikan ensisijaisena tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen, yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen ja kansainvälisen menestyksen turvaa-
minen liikunnan avulla. Tavoitteena on riittämättömästi liikkuvien aktivointi säännölliseen 
liikkumiseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä sydän- ja verisuonitautien, tuki- ja liikuntaelin-
sairauksien ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi sekä väestön ylipainoisuuden 
kasvun hillitsemiseksi liikunnan avulla sekä liikkumisympäristön ottaminen huomioon 
yhdyskuntasuunnittelussa. Tavoitetta toteutetaan terveyttä edistävän liikunnan ohjelmilla 
ja tukemalla liikuntajärjestöjen ja liikunnan koulutuskeskusten toimintaa sekä laajoja väes-
töryhmiä palvelevaa liikuntapaikkarakentamista. 
 
Tavoitteena on luoda edellytyksiä kansalaisten osallistumiselle järjestöpohjaiseen liikunta-
toimintaan turvallisessa, osaavassa ja kannustavassa toimintaympäristössä. Tässä tarkoituk-
sessa tuetaan erityisesti paikallistasoisten vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen kehittämistä 
osana liikunnan koulutusjärjestelmää. 
 
Ikääntyneiden ja erityisryhmien liikunnan harrastusmahdollisuuksien ja olosuhteiden pa-
rantaminen osana Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelmaa. 
 
 

6.3   Haasteet 
 

Työryhmä katsoo, että seuraavalla hallituskaudella on osoitettava erityistä huomiota sellais-
ten lainsäädännöllisten esteiden poistamiseen, jotka vaikeuttavat palveluiden järkevää jär-
jestämistä paikallisella tasolla. Erityisen tärkeää on tukea uudenlaista työtapaa, jossa palve-
lujen turvaaminen perustuu viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten yhteistyö-
hön. Syrjäseudulla asuvan ikääntyvän väestön palvelujen turvaaminen edellyttää myös pai-
kallisten voimavarojen kokoamista. 
 

6.4    Ehdotusten taloudelliset vaikutukset 
 

Toimenpide-ehdotukset toteutetaan pääosin vahvistettujen valtion talouden kehysten ja 
talousarvion puitteissa.  
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Lisämäärärahaa edellyttävät ehdotukset: 
 
Ehdotus n:o 5: 
 
Parannetaan korjausavustusten ehtoja ja turvataan niiden riittävyys 
 
Työryhmän esittämä ehtojen parantaminen siten, että vanhusten asuntojen korjausavus-
tusprosentti nostetaan 40 prosentista 50 prosenttiin kustannusarviosta ja avustuksen saajan 
enimmäistulorajaa nostettaisiin, arvioidaan lisäävän määrärahatarvetta 4 miljoonaa euroa. 
 
  

6.5   Jatkovalmistelu  

Työryhmän mietintö ei ole tyhjentävä kuvaus aihealueesta. Mietintö kuvaa niitä haasteita ja 
olosuhteita, joiden asettamiin reunaehtoihin syrjäseudun ikääntyvän väestön palvelujen 
turvaamisessa on sopeuduttava. Keskeinen havainto on joka tapauksessa se, että tämä väes-
töryhmä tarvitsee osakseen erityistä huomiota. Työryhmä katsoo, että syntyneeseen ongel-
maan voidaan vaikuttaa, mutta se edellyttää hyvää yhteistyötä eri osapuolten taholta. Työ-
ryhmä ei ole arvioinut miten kansalaisten perusoikeudet ja keskinäinen tasa-arvo toteutuvat 
syrjäseuduilla, josta yksityiset ja julkiset palvelut ovat yhteiskunnan rakennemuutoksen 
seurauksena voimakkaasti heikentyneet. 

 
Työryhmän mielestä tulevan hallituksen tulisi ottaa ohjelmassaan kantaa ikääntymiseen ja 
siitä seuraaviin yhteiskunnallisiin toimenpiteisiin. Työryhmän työ luo edellytyksiä jatko-
hankkeille ja tarkemmille selvityksille eri ministeriöissä esimerkiksi osana hallitusohjelman 
toteuttamista. Toimenpiteiden tulee ylittää hallinto- ja sektorirajat koko hallinnossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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